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I.IOORD VOORAF

In L992 bracht de NRLO advles uit over een op te starten onderzoek-
programma Technologisch Aspecten-Onderzoek. Dit advies werd door LIW
overgenomen en in 1993 zaL mex dit programms ggsitart worden.

Ter voorbereiding op dit progremma heeft J. van Casteren een afstudeer-
onderzoek uitgevoerd voor de NRLO over TA-onderzoek in andere landen. Hij
voerde het onderzoek uit op het LEI-DIO en werd daarbij begeleid door Ir.
J.M. Rutten en Drs. Ií.J. Bijnan van het LEI-DLO en Dr. J. SÈroeken van de
IU-Eindhoven.

Het resultaat i-s een lnteressant rapport dat voorziet in een leemte. Het
zal de komende jaren ongetwijfeld zijn nut bewijzen voor all-en die
betrokken zullen zijn bij het TA-onderzoek voor LNV en vererante velden
van studie.

Dr.Ir. A.P. Verkaik,
secretaris Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek.





SAUENVATTING

In dit rapport worden activiteiten op het gebied van Technologisch
Aspectenonderzoek (TA) voor de landbouw Ín de landen Duitsland,
Frànkrijk, Verenigd KoninkriJk, Denemarken en Be1gië beschreven. Ook aan

activitéiten op internationaal niveau wordt aandacht besteed.
Onder TA voor de landbouw \íordt verstaan: initiatieven die (willen)

bijdragen aan het verbreden van de besl"ui&orning rondom technologische
onlwikÉelingen in de landbouwsector. Verbreding houdt in dit verband in
dat ook andére dan de traditioneeL betrokken groeperingen een rol gaan

spelen bij de besluiworming en beleidsvoorbereiding en dat daarbÍj naast
Ulari5fseóononische en technische aspecten ook maatschappelijke asPecten
in beschouwing Benomen gaan worden.

De werkwijzè bestond uit het verzamelen, analyseren en ven/olgens be-
schriJven van publikaties. De daarbij gehanteerde selectiecriteria worden
in paragraaf 2.6 besproken.

De Èenmerken waaraan bij de beschrijving aandacht besteed wordt zijn:
- wie voerde het onderzoek uit, of organiseerde de activiteÍt?
- werd daar:voor opdracht gegeven en zo Ja, door wie?
- wat is het onderwerp van de TA (welke technologie/welk probleen)
- welke (rnaatschappelijke) aspecten daarvan komen aan de oÍde?
- welke functies worden aan de TA toegekend of kunnen er aan toegekend

worden?
- hoe is de TA opgezet? Welke methoden worden gebruikt?

Voor de landen Frankrijk, Verenlgd Koninkrijk, Denemarken en België
en voor de EG worden de geinventariseerde activiteiten beschreven in de
hoofdstukken 7 x/m 11 (deel III). Orndat de publikatí-es uit die landen
niet diepgaand bestudeerd zijn ligt de nadruk op het beantwoorden van de
eerste drie hierboven genoemde vragen.

De meeste aandacht gaat uit naar Duitsland, via een case-study die
ongeveer de helft van het rapport in beslag neemt (deel II). Net als voor
de andere landen is een overzÍ-cht geschreven, waarin veel aandacht is
voor de samenhang tussen de genoemde publikaties. Daarnaast worden aParte
paragrafen c.q. hoofdstukken gewijd aan de beantwoording van de
onderzoeksvragen. De bespreking van de opzet en functies geschiedt door
te vergelijken met een modelopzet voor TA en acht functies van TA, die in
een eerder inventariserend onderzoek naar de praktijk van en de
opvattingen over TA geformuleerd ziJn. De modelopzet en de functies
worden geintroduceerd in hoofdstuk 2.

Alle beschreven TA's zijn geclassifi.ceerd volgens een standaardt)rPe-
ring, die een indicatie geeft van de aard en de omvang van het onderzoek
dat aan de betreffende publikatie ten grondslag Iag. De typeringen zijn:
progranma's, projecten, onderzoek, f-iteratuurstudies, samsnkomsten en
overige TA's (zie hoofdstuk 2). Volgens deze rangschikking is achterin
het rapport (deel V) een overzicht gegeven van alle geinventariseerde
TA's, Begroepeerd per land.

Hoofdstuk 12 is een evaluatie van de gevolgde werkwijze en in hoofd-
stuk 13 worden de conclusies en aanbevellngen gepresenteerd. De voor-
naamste conclusies zijn:
1) Niet alleen officiëIe TA-instanties nemen initiatieven, maar ook

overheidsactoren uit het landbouwbeleid en het wetenschaPs- en tech-
nologiebeleid, (onderzoeks)adviesraden en maatschappelijke groePerin-
gen. Daarnaast worden initiatieven genomen door onderzoekers zelf,
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veelar maatschappij -Lretenschappers uit het landbouwonderzoek;2) Het meest actief in de onaerzààhte periode (19g6-nu) zijn de landenDuitsland en Denemarken geweest. rn deze landen is ook de meeste aan-dacht voor participatie van maatschappelijke groeperingen binnenTA's' Deze participaÈie kan een neer of rninder actief karakter dra-gen' De rol kan varièren van ondervraagde in een enquète tot deelne-mer in de discussies bij de afbakening en bÍj het opsterlen van aan_bevelingen;
3) Technologieën die als uitgangspunt dienen voor het uitvoeren van TA,sop het gebied van de landbouw zijn biotechnologie of to"fài"irrg"odaarvan, vooral toepassingen van genetische nanipulatie. Daarnaastgaan nogal wat studies uit van het geheel van technische innovatiesin de landbouw._Behoorlijk veel aanàacht is er ook voor agrificatie,vooral in Duitsland. rn mindere mate zijn voedseldoorstr"Iirrg en toe-passingen van nicro-elektronica onderw.rp ,"., TArs;4) TA's die een probleem ars uitgangsp,rrrt oàr.r, komen weinig voor. wan-neer ze voorkomen is de probleemstelling meestal zeer aLiemeen, zoa1s"hoe ziet de toekomst van de randbouw eiuit?', Meestal is deteehnologische ontwikkering maar één van de ontwikkelingen die inbeschouwing genomen wordt;
5) sonmlge studies richten zich op het bespreken van aanvankelijk arge_meen geformuleerde maatschappelijke 

""pà"t..,7effecten van een bepaal-de_ Èechnol0gische ontwikkeling, iorg.r," h"t rijtje econonisch, soci_aal, ecologisch enz.
Andere studies concentreren zich op één thema, dat samenhangt met eenbepaalde technologische ontwikkeling lneesial 

-biore"troiogi") 
of nethet geheel van technische innovatieÀ in de randbouw. Zo,n thema isbijvoorbeeld consumentenacceptatie .

-rn paragraaf l-3.4 wordt op basis van de resultaten van de inventarÍ-satie een TA-concept voor de landbouw ontworpen. Er worat een inderinggemaakt in vier t)pen TA die als uitgarrg"prroi kan dienen voor deorganisatie van TA in de toekomst. rij àe indeling staat debeleidscontext van TA centraal. De viér t)rpen zijn:A- Verkennende studies
B- TA's rond controversiële technologieënc- strategisch onderzoek van actoren die een eigen onderzoeksbeleÍd voe-ren
D- onderzoek dat gericht is op het evalueren en begeleiden van diffusie-en implementeringsprocessen

op basis van deze indeling worden enkele aanbevelingen gedaan voorverder onderzoek en wordt besóhreven hoe TA ingepast kan worden in eenstrategisch technologiebeleid voor de landbo,r*I..ror.



DEEL I:

l-L

ACHTERGROND, DOEL, OPZET EN VERAI{TI^IOORDING VA}I HET ONDEMOEK;
CONCEPTUEEL KADER; SELECTIECRITERIA

ACHTERGROND, DOEL, OPZET EN VERANTÍJOOPDING VAT{ HET ONDERZOEK

l-.1- Achtergrond van het onderzoek

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (tNV) heeft de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) gevraagd voor de pe-
rÍode 1993-1995 een progrrmnra 1n hoofdlijnen op te stellen voor Technolo-
giseh Aspectenonderzoek voor het beleldsterrein van LNV. In het voorstel
voor dat voor dat progrnma is geschreven door de NRLO (NRIO, L992) ,

wordt aanbevolen om voorafgaand aan de uitvoering van eoncrete projecten
een inventarisatie te maken van TA-activiteiten op het gebied van de
landbouw in een aantal andere landen en daarbij net name ook aandacht te
geven aan de gehanteerde rnethoden. Deze studie is naar aanleiding van die
aanbeveling verricht.

L.2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van TA voor de
landbouw in enkele Europese landen. Onder TA voor de landbouw wordt hier
verstaan:

Initiatieven die (wilIen) blJdragen aan het verbreden (vermaat-
schappelijken) van de besluiwornlng rondom technologische ont-
wikkelingen Ín de landbourísector. Verbreding houdt in dit ver-
band in dat ook andere dan de traditioneel betrokken groeperin-
gen een ro1 gaan spelen bij de besl-uitvorming en beleidsvoorbe-
reiding en dat daarbij naast bedrijfseconomische en technische
aspecten ook maatschappelijke aspecten in beschouwí-ng genomen
gaan worden.

Bij het onderzoek stonden de volgende vragen cenÈraal:
1- hoe is TA voor de landbouw in de verschillende landen geinstitutiona-

liseerd? Iíordt het als onderdeel van het reguliere landbouwonderzoek
verricht of wordt het uitgevoerd door speciale TA-Ínstituties? Wie
zijn de iniÈiatiefnemers voor het onderzoek?

2- welke oriëntatie ten aanzien van functies, aspecten en onderwerp
(technologie/probleen) hebben de TA's?

3- I,Ielke opzet wordt bij de TA-studies of projecÈen gehanteerd? Welke
methoden worden daarbij gebruikc?

Nevendoelstellingen van het onderzoek waren:
- het aanleggen van een gegevensbestand lraarin de bij de

verkregen gegevens vastgelegd worden;
- het beschrÍjven van een concept "TA voor de landbouw"

bij de inventarisatie opgedane inzichten.

Ínventarisatie

op basis van de

De in het onderzoek betrokken landen zijn: Duitsland, Frankrijk, Ver-
enigd Koninkrijk, Denemarken en Be1gië. Ook zijn de TA-initiatieven van
de Europese Commissie, de OECD en enkele andere internationale
organisaties die actief zijn in l{esÈ-Europa geinvenÈariseerd.

De meeste aandacht ging via een case-study uit naar Duitsland. Voor
die case-study hebben de onderzoeksvragen 1 t/m 3 als uitgangspunt
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gediend. Voor de overige landen is de onderzoeksinspanning wegens gebrek
aan tijd en informarie beperkt gebleven tot her zo volledig nógelijk
beantwoorden van de onderzoeksvragen 1 en 2 en wordt slechis incidenteel
ingegaan op de opzeË van de geinventariseerde TA,s.

1.3 Weergave resultaten

1.3.1 Opzet rapporr

Het rapporÈ bestaat uit vier delen. Dit deel (deel I) bestaat verderuit een verantwoording voor de herkomst van het voor het schrijven vanhet rapport gebruikte materiaal (par. 1.4), en een beschrijvini van het
conceptuele kader dat bij de inventarÍsatÍe als uitgang"punt err
analysekader gediend heeft (hoofdstuk 2).
-- Deel II geeft de resultaten van de case-study over Duitsland weer(hoofdstukkea 3 t/m 6). Na een specÍfieke verantwoording voor de herkonst
van de gegevens voor dat land wordt in hoofdstuk 3 een Èeschrijvend over-zicht gegeven van de geinventariseerde TA-activiteiten sinds tóge,waarbij de nadruk ligt op institutionele aspecten. In hetzelfde hoofd-stuk wordt nog wat nader ingegaan op de institutÍonele aspectenuitvoering, initiatief en financiering, wordt een overzicht gegeven vande teehnologieën en problenen dle ondàrwerp zijn van de TA-si.ràie" 

"nwordt tevens een overzicht gegeven van de aspeàten die in de TA,s
behandeld worden. Daarbij wordt tel-kens ,.rt0"2"., naar tabellen die in debijlage (deel V) opgenomen zijn.

Hoofdstuk 4 is een uÍtgebrelde bespreking van de opzet van de TA,s en
de nethoden die binnen de opzet gebruikt zijn. rn hoofdstuk 5 wordt
aangegeven aan welke functies door de verschillende TA's vervuld (kunnen)
worden, hoe die functi-es in een l-andbouwcontext geinterpreteerd kunnen
worden en welke clusteringen van functies optreden. De àonclusies vormenhet laatste hoofdstuk van de case-study.

In deel III worden de TA-activiteiten voor de landbouw in de landenIrankrijk, verenigd Koninkrijk, Denemarken, België en de (op west-Europabetrekking hebbende) TA-activiteiten van enkele internationale instanties
beschreven (hoofdsrukken 7 t/n L1). Hierbij zar minder uirgebreid
ingegaan worden op de oriëntatie op onderràrp, aspecten en functies. rn
een enkel geval zaL iagegaan worden op de opzei van TA,s. Dat beËreft dan
TA's die anders zijn dan de TA's die in de case-study besproken zijn
waardoor het interessant is om er nog wat dieper op in te gaan.

Het afsluitende deel IV begint met enige evaluerende opnerkingen over
de opzet en uitvoering van het onderzoek (Éoofdstuk 12). Dàarna worden in
hoofdstuk l-3 de resultaten van de analyses samengevat en worden aanbeve-
lingen gedaan voor het opzetten van TA voor de landbouw in de toekomst.

Na de literatuurrijst vorgt een uitgebreide set bijlagen. Deze be-staat uit een opsomming van alle geinventarÍseerde TA's pàr land (volgens
in indeling in t)ryen; zie daarvoor paragraaf 2.2) en een aantal tabellendie een overzicht geven van de analyseresurtaten van de case-study.

L.3.2 De Èabellen bij de case-srudy

Bij de case-study is informatie over institutionele aspecten (uitvoe-
ring, initiatief en financiering) en de oriëntaÈie op onderhrerp en
aspecten voor elke afzonderlijke TA weergegeven in tabellen (bijlage V.3t/mY'8). Vanuit de tabellen wordt (net als vanuit de teksten tiouwens)
via codes gecombineerd met volgnunmers verwezen naar een opsomming van de
Duitse TA's in bijlage V.1.
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1.4 Verantwoording

l-.4.1 HeÈ conceptuele kader

Bij het formuleren van het conceptuele kader in het volgende hoofd-
stuk is grotendeels uitgegaan van het TA-concept dat Snits en Leyten,
twee onderzoekers van het Studiecentrun voor Technologie en Beleid (STB-
TNO), in hun proefschrift "Technology Assessment. Waakhond of Speurhond?"
schetsen (SI.ÍITS EN LEYTEN, 1991). Dit concept is getoetst aan hun
bevindingen tijdens een inventarisatÍe naar ideeën over TA en de
toepassing daarvan in de praktijk in enkele West-Europese landen en de
Verenigde Staten.

Het concept is geen blauwdruk voor TA-onderzoek, maar geeft de plaats
aan van onderzoeksactiviteiten binnen processen die gericht zijn op
verbreding van de besluitvorming rond technologische ontwikkelingen.
Daarbij ligt de nadruk op de besluitvonning op het niveau van de
overheid, aI wordt aangegeven dat ook in bedrijven allerlei belangrijke
beslissingen genomen worden die gereguleerd zouden kunnen worden via TA-
Processen.

Uit BIJMAN, 1991 is een modelopzet voor de organisatie van een TA-
Proces overgenomen. Bij de inventarisatie wordt deze opzet als standaard
gehanteerd waarmee de gekozen TA,s vergeleken worden.

Twee andere Nederlandse onderzoekers hebben een aantal jaren geleden
een TA-concept ontlíorPen dax ze constructieve TA (CTA) genoemd hebben
(RrP, vAN DEN BELT, 1988). Dit concept verwijst nier zozeer rtaer
processen ríaarmee infornatie over maatschappelijke aspecten van
technologische ontwikkelingen ingebracht wordt in her (overheids)beleid,
maar veel meer naar concrete strategieën die overheids- en andere actoren
kunnen volgen om technologÍsche ontwikkelingen te sturen. Hun concept is
minder geschikt a1s uiÈgangspunt voor deze inventarisatie omdat daarin,
nog sterker dan in het concepÈ van Smits en Leyten, vereÍezen wordt naar
handelingen van beleidsnakende, -uitvoerende en -beinvloedende actoren
zeLf, terwijl nauwelijks ingegaan wordt op de rol die ïA-onderzoekers
zouden kunnen spelen.

In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor ïechnologiseh Aspec-
tenonderzoek (NOTA) is een aantal jaren geleden al eens een inventarisa-
tie uiÈgevoerd naar TA-onderzoeksactiviteiten in Nederland (SCHOT, 1987).
Bij deze inventarisatie werd TA-onderzoek niet alleen geconceptualiseerd
als beleidsondersteunend onderzoek dat toegespitst is op een bepaalde
besluitvormingssiÈuatie, maar werd ook het meer beschrijvende en
theorievormende onderzoek ertoe gerekend. De titel luidde dan ook ,'Aanzet
voor inventarisatie van onderzoek in Nederland van belang voor
technologisch aspectenonderzoek (TA) " (cursivering JVC) . Bij mijn
inventarisatie is de tweede groep (hieronder vallen bv
technologiedlmanica-studies, studies naar mogelijkheden voor verbreding
van het technologiebeleid en studies die methodÍeken vooï TA ontwikkelen,
bv. voor risico-analyse) niet meegenomen.

L.4.2 De inventarisatie

Het onderzoek is opgesplitst in enerzijds een case-study naar de si-
tuatie in Duitsland, waarin een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve
analyse plaatsvÍndt volgens het in het volgende hoofdstuk omschreven
kader; en anderzijds een waÈ meer oppervlakkige analyse van de situatie
in de andere landen en op Europees niveau. Voor de nadruk op Duitsland
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kunnen de volgende redenen aangevoerd worden:
- Na een eerste periode van informaËíe verzamelen bleek dat het niet
mogelijk zou zijn alle in de inventarisatie geselecteerde TA's uiÈgebreid
te bespreken. Ten eerste omdaÈ dat vermoedelijk te veel tijd zou gaan
kosten. Ten tweede vanwege het tekortschieten van de talenkennis van de
onderzoeker (geen beheersing van het Deens, slechte passieve beheersing
van het Frans, goede passÍeve beheersing van Duits en Engels). TA is op
nationaal beleid gericht, waardoor over het algemeen slechts in de
landstaal wordt gepubliceerd. Verder speelde de geringe beschikbaarheid
van onderzoeksrapporten in Nederlandse bibliocheken een ro1. Er is
besloten niet te veel tijd en geld te besteden aan het bestellen van
rapporten of informatie over onderzoek waarover geen publikaties
beschikbaar zijn in Nederland.
- De meeste rapporten die wel beschikbaar rraren, rraren in het Duits opge-
steld. Daarnaast leek het erop dat Duitsland van de verschillende landen
het verst gevorderd was met heÈ diskussièren over en het vormgeven van TA
voor de landbouw.

Om deze redenen is tevens de vergelijking tussen de verschÍllende
landen in hoofdstuk 13 noodgedwongen heel algerneen gehouden. I'Ianneer uit
alle landen de infonnatie weI goed toegankelijk en compleet zou zíjn ge-
weest en wanneer er voldoende tijd was geweest om de verschillende
raPPorten te bestuderen zou het rnogelijk geweest zijn om aan de hand van
het analysekader dat gebruikt is een overzichtel-ijke vergelijking tussen
de verschillende landen te maken via weergave in tabellen. Die tabellen
zijn nu alleen voor Duitsland gemaakt.

1.4.3 Het gegevensbestand

Aanvankelijk is alle informatie die over rapporten verzorneld is opge-
slagen í.n een eomputerbestand. Dat bestand werd speciaal ontworpen om een
analyse volgens het in het volgende hoofdstuk besehreven analysekader te
vergemakke I ij ken .

Voor a1le relevante kenmerken werden in het bestand velden aangelegd
(land, type TA, naam en type uitvoerder, naam en t1rye initiatiefnemer,
naam en t1rye financÍer, trpe financiering, probleengericht/cech-
nologiegerichÈ, technologie, probleem, sector, behandelde aspecten,
functies, opzex en nethoden).

Het computerbestand is, zeker bij de case-study, een nuttig hulpmid-
de1 geweest, maar een volledig gestandaardiseerde vastlegging en
verwerking van de gegevens uit de bestudeerde rapporten bleek onhaalbaar.
Dit had vooral te maken met het feit dat de inzichten over de
verschillende kenmerken (vooral ten aanzien van problemen, aspecten,
functies, opzeL en methoden) voortdurend aan verandering onderhevig
waren. Hierdoor moesten de gegevens in het conputerbestand telkens
aangepast worden. Ook ontbrak van veel TA's relevante informatie, zodax
niet alle velden ingernrld konden worden.

Uiteindelijk is daarom in het rapport hoofdzakelijk een beschrijvende
werl«uij ze gevoLgd en is een vergelijking tussen de verschillende landen,
die met behulp van het computerbestand mogelijk had moeten zijn, groten-
deels achterwege gebleven.

L.4.4 Beschrijving van zoekactiviteiten

Uitgangspunt bij de inventarisatie is het verzamelen van publikaties
gerreest. Er is wel telefoniseh contact geweest met enkele personen, maar
daÈ beperkte zich in hoofdzaak tot het vragen naar rapporten of
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projectbeschrijvingen van eventuele afgeronde of lopende TA-projecten en
in enkele gevallen in een vraag naar algemene informatie over de
betreffende organisatie.

In de database van het ninisterie van landbouw (rn1va), AGRALIN (data-
base van de landbouruuniversiteit líageningen), AGREP (database van lopend
landbouwonderzoek in de EG), de international-e database CAB-economics en
de databases die via Dialog toegankelijk ziJn is naar TA-pubrikaties
gezocht via zoektermen als teehnology assessment, ne\Í technologies, en
biotechnology in combinatie met termen a1s assessment of sociaL aspects.

De zoekactie in mlva leverde een aantal rapporten en artikelen op
(vooral Duitse, in series die uitgeven worden door het Duitse ministerie
van landbouw). De zoekactie in GAB leverde vooral artikelen in landbouw-
economische tijdschriften en s1rnposiumbundels, waarvan verschillende ook
in de bibliotheek van mlva aanwezig bleken te zijn (bij een eerdere
zoekaetie in dat bestand waren die nog nieÈ te voorschijn gekonen). De
zoekactie in Dialog leverde alleen Ameri.kaanse artikelen op. De zoekac-
tie Ín AGRALIN leverde niets op, \raarschijnlijk kan gesteld worden dat
beleidsgerichte studles zoals TA's zijn eerder in de biblioÈheek van het
ninisterie aangetroffen zullen worden dan in AGMLIN.

De AGREP-uitdraai leverde zes beschrijvingen op van projecten die
nogelijk binnen de selectiecriteria zouden kunnen vaIlen. Aan de project-
leiders is een verzoek om infornatie gestuurd, dat leverde in helft van
de gevallen een reactie op.

In de bibliotheek van NOTA werden alle rapporten van FAST (het TA-
Progr,nma van de Europese Com'nissie) eangetroffen. Ook werden daar enkele
onderzoeksraPPorten, jaarverslagen e.d. aangetroffen van TA-instanties in
andere landen lraarnee NOTA kontakten onderhoudt. In de komende jaren wil
NoTA de kontakten met die organisatÍes verder structureren en tot een in-
tensievere informatieuitwisseling komen, naar daarbiJ gaat de aandacht
vooral uiÈ naar jaarverslagen, onderzoekplannen e.d. Onderzoeksrapporten
worden alleen besteld wanneer ze voot NOTA zelf.van belang kunnen
zijn 1).

De stukken van het TA-congres in Milaan in L990 leverden ook enige
nuttige inforrnatie. Bij NOTA werd het eerste exemplaar aangetroffen van
een nieuwsbrief van een Europees netwerk van TA-onderzoekeis dat
voortkwam uit de conferentie van l,tilaan. Er is niet nagegaan hoe het
verder gegaan is met die nieuwsbrief, maar bij NOTA was Éuiten dat ene
exemplaar niets te vinden.
, In het TA-gegevensbestand en de TA- en biotechnologie-archieven van
het LEI werden verder verschillende rapporÈen aangetroifen. Ook werd
daarin nuttige gríjze literatuur aangeÈroffen.

VÍa verwijzingen in jaarverslagen en onderzoeksrapporten kon een
Iijst van interessante titels opgesteld worden. Enkele van die Èitels
bleken aanwezig te zijn op de bibliotheek van het ministerie, van de
overige is via de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag nagevraagd of ze in
een andere Nederlandse bibliotheek aanwezig waren. Dat leverde in slechts
één geval een positief resulÈaat op.

Enkele van de Belgische en Engelse rapporten uir de lijst zijn in die
landen zelf bij de betreffende organisaÈies opgevraagd, soms leverde dat
de rapporten zelf op en soms korÈe projectbeschrijvingen.

Een Duits TA-instituut (de Abteilung ftir Angewandte Systemanalyse van
het Kernforschungszentrum Karsruhe) biedt een TA-databank aan op STN(Scientifical and Technical Networks). Informatie over deze databank werd
aangetroffen in de N0TA-bibliotheek. Bij navraag bij het instiruur bleek
men bereid om kosteloos een uitdraai te sturen van TA-projecten in het
Duitse taalgebied op de terreinen landbouw en voedings- en
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genotniddelenindustrie. Via de interface van de TU Eindhoven is in
dezelfde databank gezocht naar TA-projecten in de andere bij de inventa-
risatie betrokken landen. In Èegenstelling tot de Duitse uitdraai leverde
dat heel weinig op.

Met de Duitse (landbouw)-TA-onderzoeker Volker Beusmann, een medewer-
ker van het InstituÈ ffrr Betriebswirtschaft van de
Bundesforschungsanstalt Braunschwe ig-Völkenrode ls contact gelegd.
Beusmann heeft voorgesteld een neÈwerk te gaan vormen van TA-onderzoekers
op het terrein van de landbouw. Hij heeft aI contacten met enkele Franse
onderzoekers.

In het vervolg van het rapport wordt bij elk land nog een specifieke
verantwoording gegeven voor de herkomst van het gebruikte materiaal.
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CONCEPTUEEL KADER

2.1 Doel en opzet

Het is onmogelijk om een algemeen geaccepteerde definitie te geven
van TA. Aan de doelstelling: "het biJdragen aan de verbreding van de be-
sluitvormÍng rondom technologische ontwlkkelingen" kan op vele manieren
invulling worden gegeven en dat wordt dan ook gedaan.

On toch een inventarisatie uit te kunnen voeren is een analysekader
ontworpen op basis líaarvan selectie en beoordeling mogelijk zLjn. Tevens
biedt het de nogelijkheid de TA-activiteiten in de verschillende landen
met elkaar te vergelijken.

Het analysekader gaat er van uit dat het rnogelijk is TA nader te ka-
rakteriseren aan de hand van de manier waarop het onderzoek of het
project geinstitutionaliseerd is (par 2.3), de oriëntatie van het onder-
zoek of project op ondemerp, behandelde aspecten en functies (par. 2.4)
en de oPzet van de TA en de daarbij gebruikte hulpniddelen (nethoden) die
gehanteerd worden (par. 2.5).

Aan de hand van het analysekader zijn selectiecriteria voor de inven-
tarisatie geformuleerd (par 2.6). rn deel rr en rrr van her rapporr
worden de aldus geinventariseerde TA's aan de hand van het analysekader
beschreven en beoordeeld.

Tijdens de inventarisatie bleek dat het handig en inzichtelijk was om
de geïnventariseerde activiteiten te classificeren volgens een indeling
in ideaaltJrPen. Deze elassificering wordt gepresenteerd in 2.2. Hii biedt
de nogelijkheid om í.n een overzicht van titels aI een grove indicatie te
geven van de lading die achter i.edere titel schuÍlgaat. Ook maakt de
crassificering de presentatie in taberlen overzichtelijker.

2.2 Classificering van TA-activiteiten

De inventarisatie is hoofdzakelijk gericht geweest op het verzamelen
van (onderzoeks)rapporten, maar ook publikaties over symposí.a en andere
activiteiten, waarvan gemeend werd dat ze een TA-functie vervullen, zijn
geselecteerd. Niet elke TA-activiteit is namelijk een
onderzoeksactÍviteit (in de beperkte zin van het woord). Bovendien kunnen
onderzoeksactiviteiten behoorlijk van elkaar verschillen voor wat betreft
omvang en Procesgang. Het eenvoudigweg opsommen van publikaties geeft het
probleem dat het Proces dat aan de totstandkoning ervan ten grondslag lag
niet zichtbaar wordt.

On toch een opsornming van publikaties mogelijk te maken die tegelij -
kertijd recht doet aan de irrhoud van die publikaties is ervoor gekozen om
ze volgens een aanÈal ideaaltlpen in te deIen. Die indeling kent als het
Irare een status aan de publikaties toe.

De volgende typen TA-activiteiten worden onderscheiden:
PROGRAI.ÍI'{A'S (PR)

Dit zijn centraal gecoordineerde progrÍunma's met een breed thema of
rondom een generieke technoLogie. Onderzoeksteams worden uitgenodigd
met een onderzoeksvoorstel te komen dat binnen het thema past. Ook
kunnen er activiteiten opgezet worden die gericht zijn op voorlich-
ting en discussie.

PROJECTEN (P)
Hierbij is het thema vaak wat verder afgebakend (is overigens niet
noodzakelijk). Het voornarmste onderscheid ten opzichte van een pro-
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gremma is de grotere mate van samenhang in de uitvoering en de ver-
slaggeving. (Er nemen meestal minder onderzoekers of onàerzoeksteems
deel, die bovendien nauwer sameilcerken; wanneer de deelnemende onder-
zoeksteams nauwelijks samenwerken wordÈ toch van project gesproken
ríanneer de omvang van het onderzoek niet erg groot is.)
Projecten kunnen onderscheiden worden van de volgende categorie (on-
derzoek) doordat sprake noet zijn van multi-disciplinaire r"m.n*"r-
king van onderzoekers.

oNDERZOEK (O)
Hiertoe wordt het onderzoek getekend dat verricht wordt vanuit een
bepaald discipline, bv. de economie. om onderscheiden te worden van
het volgende t14pe (literatuurstudie) ls het noodzakelijk dar er spra-ke is van zelf verricht veldonderzoek of dat er creatiÉf gebruik is
gemaakt van bestaande (bv. statistlsche) gegevens. Ook kan er sprakezijn van de neerslag van jarenlange ervaring in de (bereÍds-ypràt-
tijk. Een weer andere vorm van onderzoek kan het ontïnerp van rege-
lingen zijn, bv. voor het beoordelen van eanvragen voor het doen van
veldproeven met genetÍsch genodifieeerde planten.

LITERAÏT'URSÏIIDIE (L)
Een literatuurstudie beperkt zich tot het opsommen en hergroeperen
van de resultaten van andere studies

SAI'íENKOI'íS TEN ( sympo s ia/workshop s /conf erent ie s ) ( S )Er vinden nogal ríat sJmposia, workshops en conferenties plaats waarover technologische ontwikkelingen, nogelijke effecten en wenselijkenogelijkheden gesproken wordt. Om Èwee-redànen kunnen deze als TA be-
schouwd worden:
- ze leveren een bijdrage aan het TA-proces doordat onderzoekers

en beleidsmakers en/of andere actoren elkaar ontmoeten en metelkaar diskussiëren.
- de versragen (en hetzelfde geldt voor themabundels van tijd-schriften) hebben een meerwaarde ten opzichte van de afzonder-lijke bijdragen. zeker als ook nog de gevoerde diskussie is

weergegeven.
ovERrcE (ov)

Er zijn publikaties gevonden die geen betrekking hebben op activi-teiten met een onderzoekskarakter, maar die bijàr"g* aan devoorlichting van het publiek, één van de functies van TA.
Daarnaast zijn ook enkele projecten die de invoering van informatie-
technologi" 9P boerenbedrijven begeLeiden in de invéntarisatie opge-
nomen. volledigheid is daarbij echter niet nagestreefd.

Bij het beschrijven van afzonderlijke TA-activiteiten wordt in hetveruolg van het raPPort steeds over TA's gesproken (een enkele keer wordt
de neutrale tern studie gebruikt) terwijl-vià de codes pR, p, o, L, s, en
oV aangegeven wordt om welk type het gaat. vanuit de teksten en detabellen wordt via de code en een volgnunmer verwezen naar de overzichtenin de bijlage (deel v) waarin de geinventariseerde TA,s (per land apart)
met een onderverdeling naar tJpe onder vernelding van titel, uitvoerder
en initiatiefnemer op een rijtje zijn Eezet.

Vaak is van een (potentiëIe) TA slechts een titel bekend of een kortereferentie in een artikel of een gegevensbestand. Slechts uit de titel
wordt opgenaakt dat de studie waarschijnlijk als een TA beschouwd kan
worden. Deze titers worden onder het kopje ovERrGE TTTELS in de
overzichten oPgenomen. In de teksten wordt ernaar verwezen met de code
oT.



19

2 . 3 Institutionalisering

Van alle geinventariseerde TA's is - zover nogelijk - nagegaan 1-) wie
(welk onderzoeksi-nstituut of welke andere organisatie) het onderzoek
uitgevoerd heeft; 2) wie, wanneer het geen eigen initiatief betrof,
opdracht gegeven heeft voor het onderzoek en 3) door wie en op welke
manier het onderzoek gefinancierd is. Bij de case-study zijn die gegevens
in vier tabellen srmengevat:
- In bijlage V.3 wordt vermeld welke caÈegorieèn van organisaties of

instituten TA's uitgevoerd hebben (of in het geval- van een samenkomst
of themabundel: georganiseerd of uitgegeven hebben). Tot landbouwunÍ-
versiteiten en -onderzoeksinstituten worden die instituten en univer-
siteiten gerekend die vermeld zijn in de AGREP-index 2)

- In bijlage VI.4 wordt een overzicht gegeven van organisaties en
instituten die het initiatief genomen hebben voor het uitvoeren van
TA's. Hierbij kunnen twee hoofdcategorieën onderscheiden worden:
- De initiatiefnemer laat het onderzoek door een ander uitvoeren

(INITIATIEFUEI{ER IS OPDRACHTGEVER) ;
- De initiatiefnemer voert zelf het onderzoek uit. Hiertoe worden

ook alle TA's gerekend waarin geen veranÈwoording voor de ont-
staanswijze opgenomen is. In de meeste gevallen zal het gaan om
een aktiviteit die binnen het lopende onderzoe§rogremma van het
betreffende instituur valr (INITIATIEI'NEMER:UIT\IOERDER) .

- Bijlage VI.5 laat zien hoe de finaneiering plaatsgevonden heeft. Er
kan sprake zijn van zelf-financiering (uit de vaste onder-
zoeksbudgetten), financÍering door opdrachtgevers, financiering door
co-sponsors of combinaties van die drie. ook is het mogelijk dat
volledige financiering plaatsvindt door sponsors die niet het
inÍtiatief voor de TA genomen hebben (externe sponsors). rn bijlage
VI.6 wordt aangegeven wie de financiers zijn \íanneer er sprake is van
externe financiering.

2.4 Oriëntatie

2.4.L Onderwerp; technologiegericht en probleerngericht

Ten aanzien van heÈ onderwerp van TA's wordt vaak onderscheid genaakt
tussen technologie-georiënteerde en probleemgeoriënteerde studies (zie
o . a. PORTER e .B. , 1-980) :

- bij technologie-georiënteerde TA-studies staat de vraag naar
nogelijke positieve en negatieve (neven)effecten van nieuwe
technologische ontwikkeringen centraar. Meestar wordt daarbij
uitgegaan van (één of enkere) ontwikkelingen op het gebied van de
bioËechnologÍe, de informatietechnologie of de nieuwe materialen;

- bij probleen-georiënteerde TA-studies staat een actueel
maatschappelijk probleen centraal (in de landbouw bv. het
mestoverschot). TA onderzoekt welke bestaande technologieën en welke
nieuwe technologische ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan
de oplossing van het probleen. Ook draagt TA informatie aan ter
ondersteuning van de afweging tussen oplossingen in de technologische
sfeer en mogelijke andere oplossingen.

Daarnaast wordt ook wer eens gesproken over projectgerichte TA's.
Daarmee worden waarschijnlijk TA's bedoeld ter begeleiding van een
concreeÈ technologische project (bv. een mestfabriek of een afvalverbran-
der). Zo'n TA is Èe vergelijken met een nilieu-effectrapportage, maar
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heeft een bredere doelstelling. Een voorbeeld 'vaÍt zo'n projectgeriehte TA
voor de landbouw is bij deze inventarisatie niet gevonden.

Beschreven zal worden welke studies als cechnologiegericht beschouwd
kunnen worden, welke als probleemgericht en welke noeilijk in te delen
zijn. Bovendien wordt aangegeven welke technologieën en welke problemen
onderwerp van studie rraren.

Bij de case-study is dat in een taber (biJrage v.7) weergegeven.

2.4.2 Aspecten

van TA wordt verwachÈ dat het infornatie aandraagt over maat-
schappelijke aspecten van huidige en toekomstige technologische ontwikke-
Iingen om oP dí.e nanier de informatiebasis waarop het tecÀnologiebeleid
berust te verbreden.

Onderwerp van inventarisatie is daarom gerreest welke aspecten in de
betreffende TA's bestudeerd worden. De resulÈaten daarvan zijn ook
weergegeven in een tabel (bijlage V.8).

2.4.3 Functies en TA-concept

Inzicht in de betekenis van TA kan worden verkregen door te kijken
naar de functies die aan TA worden toegedacht. Op baiis van de pr"Éti5t
van TA en de preidooien voor TA onderscheiden snits en Leyten acht
functies waarover ín toenemende mate overeenstemning best-aat (SMITS EN
LEYTEN, L99L:43):
"1. verduidelijking en versterking van posities in de besluiworming:

hiernee wordt met nrqe gedoeld op TA-initiatieven van parlementen,
maar ook van andere politieke en beleidsuitvoerende actoren, die door
versÈerking van hr.rn informatiebasÍs over wetenschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen een grotere invloed op de Èàstuitvonning en
op de ontwikkelingen zelf proberen te krijgen;

2. ondersteuning van het korte en middel-langà terrnijn beleid van de
overheid (uitvoerende en wetgevende nacht), waarbi5 binnen het kader
van het bestaande beleid gedacht kan worden aan verkenning van inple-
nentatieproblemen, evaluatie en niet zelden legitinatie;

3. bijdragen aan de ontwikkeling van lange-termijn en toekomsËig over-
heidsbeleid, door informatie te leveren over mogelijke ontlriÈkelingen
en alternatieven;

4. 'early warning', gericht op heÈ in een zo v:.oe| nogerijk stadium
leveren van infornatie over mogelijke problemaiische en ongewenste
gevolgen van technologische ontwikkelingen;

5. verbreding van kennis en besluiÈvorning door het ondersteunen van
maatschappelijke groeperingen bij de fornulering van hun eigen
strategie ten aanzien van technologische ontwikkeringen;

6. het opsporen, formuleren en ontwikkelen van maatschappelijk wenselij -
ke en nuttige technologische toepassi.ngen;

7. bevorderen van de acceptatie van technologie door het grote publiek;
8. bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheiàsbesef van on-

derzoekers. t'

Naast deze functies beschrijven snits en Leyten een TA-concept,
waarin niet alleen het doel (de functie) van TA beschreven wordt, maar
ook aandacht is voor de organisatie ervan en de plaats die het inneemÈ
b innen bes luitvormingsproces s en.

In de afgelopen 20 jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in
de opvattingen daarover. Aanvankelijk werd TA louter beschouwd als
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onderzoek dat zich concentreerde op het genereren van infornatie over
toekomstige effecten van nieuwe technologie, welke infornatie vervolgens
op een instrumenÈele manier door beleidsnakers gebruikt zou moeten
worden. In het nieuwe concept wordt TA meer gezLen a1s een proces, waarin
beleidsmakers, betrokkenen en \retenschappers samenwerken en waarbij het
resultaat niet alleen bestaat uit onderzoeksresultaten, maar ook uit
diskussies van betrokkenen over dit onderzoek. HeÈ oude concept en het
nieuwe worden door Snits en Leyten op de volgende manier weergegeven
(SMITS EN LEEEN, 1991i266):

Het traditíone7e concept IVieuw concept

1. Dominerende rol van de weten- l-. Gelijlcwaardige rol voor gebrui-
schappers. kers, betrokkenen en weten-

schappers.
2. Hoge verwachtingen van de moge- 2. Bescheiden verwachtingen ten

lijkheden van het onderzoek. aanzien van de nogelÍjkheden van
de wetenschap.

3. Het resultaat van het TA-proces 3. Het resultaat van het TA-proces
bestaat uit een onderzoeksrap- bestaat niet alleen uit onder-
port. zoek, maar ook uit de uitkomst

van discussies tussen betrokke-
nen over de resultaten van dit

4. De probleemstelling is vaak glo- onderzoek.
baal en moet als gevolg daarvan 4. VeeI aandacht voor het fornule-
door de onderzoekers verder uit- ren van de probleenstelling.
gewerkt worden.

5. Eén TA-onderzoeksorganisatie. 5. Pluriforme TA-onderzoekscapaci-
6. Instrtmenteel gebruik van TA- teit.

informatie in een door weten- 6. Conceptueel gebruik van TA-in-
schappelijke overwegingen gedo- formatie in door politieke
mineerd besluitvormingsproces. overwegingen gedomineerde dif-

7. Resultaat van TA-onderzoek vindt fuse besluitvormingsprocessen.
als het rsare vanzelf zijn weg in 7. Veel aandacht voor afstemming
het besluitvormend proces. van het TA-proces op de be-

sluÍtvorning.

Snits en Leyten constaÈeren dat er een verschuiving in prioriteiten
ten aanzien van de functies heeft plaatsgevonden die samenhangt met de
verandering van het TA-concept. De functies 4, 7 en 8 zouden een cluster
vornen dat duidelijk bij het oude concept hoort, functies 5 en 6 en Ín
mindere mate 2 horen bij het nieuwe concept en functie 1 en 3 zijn 'van
alle tijden'. De functi-es L en 2 zullen vrijwel steeds samen voorkomen en
niet vaak srmengaan met de functies 5 en 6, die onderling wel weer
gecorreleerd blijken. Functie 3 tenslotte komt zowel in combinatie met 1
en 2 alsook in combinatie meÈ 5 en 6 voor (SMITS EN LEYTEN, L99L:269).

In de case-study en (minder uitgebreid) bij de andere landen zal
ingegaan worden op de vraag welke functies aan de rapporten toegekend
(kunnen) worden. Hierbij zal in eerste instantie uitgegaan worden van de
doelstellingen die in het rapport zelf genoemd worderi, maar waar nodig
wordt nijn eigen interpretatie !íeergegeven (bv. bij het ontbreken van een
expliciete doelstelling; bij studies die op iniriatief van de
onderzoekers zelf verricht zijn wordt vaak alleen een doelstelling binnen
het onderzoek vermeld). Ook zal nagegaan worden welke clusteringen van
functj-es voorkomen en of die het patroon volgen dat Srnits en Leyten
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gevonden hebben.
rn de conclusies (hoofdstukken 6 en 13) zal ingegaan worden op de

vraag in hoeverre de praktijk van TA voor de landbouw in de verschillende
landen aansruit bij heÈ door sniÈs en Leyten geschetste nieuwe TA-
concept.

2.5 Participatie

Aparte aandacht is er in dit rapport voor de vtaag in welke mate
participatie van maatschappelijke groeperingen (te beschouwen als
onderdeel van functie 5) tot stand komt en op welke manier dat gebeurt.
samen met de verbreding van de oriëntatie op aspecten staat in de bij
deze inventarisatie gehanteerde definitie van de doelstelling van TA
immers het betrekken van maatschappelijke groeperingen bij processen van
beleidsvoorbereiding en besl-uitvorning centraal.

2.6 Opzex en methoden

Een TA-proces zouden idealiter de volgende zes stappen gezet moeten
worden (BIJ!.ÍAN, 199L:8-9) :

1. Probleerndefinlëring;
Het begin van elke TA-sÈudie is het definiëren van het te onderzoeken

probleen. Deze probleendefiniëring komt tot stand in overleg net de op-
drachtgever(s) van heÈ onderzoek. Daarmee wordt ook de invaÍshoek van de
TA-studie bepaald. Deze kan heel breed zijn, bijvoorbeeld als het
parlement de opdrachtgever is, of tanelijk snal, als een onderneming of
bedrijfstakorganisatÍe de opdracht verleent.

De probleendefiniëring moet worden gezíen als het belangrijkste
onderdeel van de TA-studie. Hier immers wordt bepaald welke-functie de
TA-studie heeft, en daarmee welke aanpak moet worden gebruikt en welke
resultaten worden verwacht. Een belangrijk onderdeel van de
probleendefiniëring is de afbakening. Ondat binnen TA-studies vaak ook
gekeken wordt naar brede naatsehappelijke ontwikkelingen, kan een strikte
afbakening voorkomen dat men 'verzuipt, in onderzoek naar die
maatschappelij ke ontwikkelingen zel-'f .

2. Analyse van de technologische ontwikkeling;
De analyse van de technologische ontwikkeling bestaat uit twee

onderdelen, te \reten 'technologisch verkennen, en het invurlen van de
'sociaal-technische kaart' . Bij technologie-verkenningen wordt gekeken
naar de recente en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de te
onderzoeken technologie. Bij de sociaal-technische kaart wordt gekeken
naar welke actoren betrokken zijn bij de technologische ontwikkeling, en
welke doelen zíj daarbij nastreven en/of welke belangen zij vertegen-
woordigen.
3. Analyse van effecten;

Hier wordt geanalyseerd welke effecten de toepassing van de
technologie kan hebben.
4. Analyse van besluitvorming;

Hier wordt gekeken in welke besluitvormingsfora over de
technologische ontwikkeling wordÈ besl-ist, wie daarin wel en niet
vertegenwoordigd zijn, en hoe de machtsverhoudingen daarbij liggen. ook
wordt geanalyseerd in welke besluÍtvormingsfora de effeeten aan de orde
komen (of zouden moeten komen), en wie daarin vertegenwoordigd zijn (of
zouden moeten zijn).
5. Bespreking van de resultaten van de analyses;

De resultaten uit de voorgaande analyses moeten met betrokkenen
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worden besproken, Betrokkenen zijn alle actoren die bij de technologische
ontwikkeling becrokken zijn of die met de effecten (zullen) worden gecon-
fronteerd, alsmede de overheid. Uit deze bespreking moet naar voren komen
hoe de betrokkenen de technologische ontwikkeling beoordelen, en welke
actie ze eventueel zullen ondernemen om de technologische ontwikkeling
bij te sturen.
6. OpsÈellen van scenarÍo's enlof optles;

Bij dit laatste onderdeel worden op basis van de resultaten van de
analyses en van de besprekingen scenario's opgestel-d voor de
technologische ontrwikkeling. Ook worden opties voor het (strategisch)
technologiebeleid van de opdrachtgever(s) gepresenteerd. rl

In de case-study wordt uitgebreid geanalyseerd in hoeverre de opzet
van de geinventariseerde TA's overeenkomt met deze modelopzet en met
behulp van welke methoden aan de verschillende stappen inhoud wordt
gegeven.

Bij andere landen wordt slechts dieper op de opzeX en gebruikte
methoden van TA's ingegaan voorzover die afwijken van de TA's die in de
case-study besproken zíjn.

2.7 Selectiecriteria

Om tot hanteerbare selectiecriteria voor de inventarisatie te komen
zal moeten worden aangesloten bij het hierboven geschetste analysekader.
Bfj ieder onderdeel van dat analysekader kunnen selectiecriteria
aangelegd worden. Bijvoorbeeld:

L. Selectie op mate en vorm van institutionalisering;
Een mogelijke eis kan zijn dat de activiteit door de Ínitiatiefnemers

en/of uitvoerders zelf a1s TA beschouwd wordt. Volgens een andere invals-
hoek kan de eis gesteld worden dat alleen activiteiten van officiële TA-
instanties aIs TA beschouwd worden;
2. Selectie op functie-oriëntatie;

De eis die gesteld kan worden ls dat de TA voortkomt uit of gericht
is op één van de in paragraaf 2.4.3 beschreven functies.
3. Selectie op onderwerps-oriëntatie;

Een eis die gesteld kan worden is daÈ de TA zich richt op concrete
technologische ontwÍkkeLingen, ofwel zich richÈ op het concreet maken van
technologische ontwikkelingen. Het is dus onvoldoende om slechts in
algemene termen te praten over de gevolgen van technologische ontwikke-
lingen of innovati-es, zorlder die ontwikkelingen te specificeren.
4. Selectie op aspect-oriëntatie;

TA's diene:r zich bezLg te houden met maatschappelijke gevolgen van
technologische ontwikkelingen. Voor \rat betreft economische gevolgen is
heÈ zinvol om een selectiecriterium aan te leggen. Studies die de eco-
nomische gevolgen van de toepassing van een technologische ontwikkeling
op meso- (sector), macro- of internationaal niveau beschouwen kunnen TA-
studies genoemd worden. Studies die zich beperken tot het berekenen van
bedrijfseconomische effecten echter niet;
5. Selectie op aard van de activiteit;

In het TA-concept nieuwe stijl wordt TA als een proces voorgesteld
waarin zowel onderzoeksactiviteiten, beleidsvoorbereiding, alsook dis-
kussie een plaats hebben. Een eis die aan een TA gesteld dat hij aI deze
elementen bevat. Een daarop aansluitende eis zou kunnen zijn dat het TA-
proees vorngegeven wordt volgens de in paragraaf 2.5 beschreven opzex.
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Iíanneer al deze selectiecriterÍa gehanteerd zouden zijn zou deinventarisatie heel weinig TA's opgeleverd hebben. vanwegÉ de criteria 1en 5 zouden vele activiteiten die wel bÍjdragen aan de verbreding van debesluitvorming, maar niet zijn vormgegeven in een alresomvattend engeinstitutionaliseerd TA-proces, buiten beschouwing moeten blijven. Debedoeling van deze inventarisatie was juist die activiteiten wel teselecteren.

- over blijven dan de crí.teria 2, 3 en 4. Daarmee komen we dicht in debuurt van de criÈeria die Snits en Leyten gebruikten bij hun inventari-satie van TA-actÍviteiten in Europa en de Verenigde Staien. Hun uitgangs-punÈ was "te kijken naar min of meer systenatische en georganiseerde
vornen van onderzoek, beleidsvoorbereiding en/of diskussie over nieuwe oftoekornstige technologische ontwikkelingen voortkomend uit en gericht opéén of meer van de genoemde functies vàn TA. " (sMïTs EN LEYTEN , L99L:47)Het voornaemste onderscheid tussen hun onderzoek en dit onderzoek is dathier sysÈenatiek geen criterium was. ook incidentele studies zÍjngeselecteerd.

orn het uitgangspunt verder te verduidelijken moeten nog de volgendeopmerkingen gemaakt worden:
- een TA kan zowel gericht zijn op het in kaart brengen van (mogelijke)effecten van als het verkennen van voorwaarden voor nieuwe technolo-gische toepassingen. waarschijnlijk doelen snits en Leyten op ditonderscheid wanneer ze spreken over nieuwe of toekonstige technologi-sche ontwikkelingen;
- bij rA voor de landbouw gaat het niet alreen om Èechnorogischetoepassingen in de primaire landbouw. TA's over ontwikkelingen in detoeleverende en/of verwerkende industrie zijn ook geselecteàrd

wanneer het ontwikkelingen betreft die van -invloed-kunnen zijn op deprimaire sector zel-f.
- al langer bestaande Èechnologische inzichten of produktietechnieken

kunnen wanneer zij hernieuwd in de belangstellini komen ook onderwerpworden van TA-studies. Te denken valÈ bvl aan betaalde alternatieve(biologisch-dynamische of ecorogische) landbouwmethoden;- in alle gevarlen wordÈ aangesloten bij de TA-definities en -afbakeningen die in de lanàen zelf geiranteerd worden. wanneer daarbijafwijkingen optreden ten aanzien ,"., d" hier gehanteerdeselectiecriteria zullen die besproken worden.- in-hun uitgangsPunt noemen Smiti en Leyten de activiteiÈen onderzoek,beleidsvoorbereiding en diskussie als Lnderdelen van het TA-proces.Eerder wordt echter onder functÍe 6 verstaan het opsporen, formulerenen ook ontwikkelen van rnaarschapperijk wenserijk" àrr^nuttigetechnologische toepass ingen.
Als het ontwikkelen van technologieën zelf echÈer tot TA gerekend
moet worden, zouden grote delen van het landbouwonderzoek beschreven
moeten worden. LandbouwonderzoeksprogrrmÍna,s hebben immsas altijd albijgedragen aan het ontwikkelen vàn lechnorogieën om aan naat-schappelijke wensen te voldoen. Vroeger waren daÈ continuiÈeiE in devoedselproduktie en lage prijzen, nu is de aandacht meer verschovennaar produktkwaliteit en -differentiatie en natuur- en nilieu-behoud.
Een goed voorbeeld van een onderzoekprogranma dat aan deze nÍeuweeisen dÍe vanuit de maatschappij gestelà worden tegemoet wil komen ishet onderzoekprogramma "onderzoek en technologischà ontwikkeling ophet gebied van het concurrentievermogen van de landbouw en het beheervan de agrarische hulpbronnen" van het Directoraat-Generaal Landbouw
(DG vI) van de Europese Commissie. Dit onderzoekprograrnma is er o.a.op gericht de technologie-ontwikkeling en -toepassing te sturen in de



25

richting van instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en mÍIieu- en
landschapsbehoud 3).
Bij deze Ínventarisatie is de betekenis van functie 6 ingeperkt tot
het opsporen en formuleren van maatschappelijke wenselijke en nuttige
technologische ontwikkelingen. Geinventariseerd is alleen het
onderzoek en de beleidsvoorbereiding die het voorwerk vormen voor het
opzetten van nieuwe of het aanPassen van lopende technologische
onderzoekprogramna's. De functie daarvan is te beschouwen als een
combinatie van functie 6 met functie 2 (ondersteuning van beleid).

- toegevoegd aan het uitgangspunt van Snits en Leyten moet worden dat
ook voorlichting over nieuwe technologieën tot TA gerekend moet
worden. Voorlichting lijkt nij het belangriJkste instrument rÍaarmee
aan functie 8 (bevorderen van de acceptatie van technologie door het
grote publiek) invulling kan worden gegeven. Overigens is heÈ
ongekeerde resultaat natuurlijk ook nogelijk.

- het door Smits en Leyten geschetste uitgangsPunt is zeer geschikt
voor het selecteren van technologiegerichte TA's, maar levert
problemen op bij het selecteren van probleemgerichte TA's. VeeI
studies die problemen in de landbouw als uitgangspunt hebben (bv. de
overproduktie of de nilieuproblematiek) behandelen technologische
ontwikkeling sl-echts als één van de factoren die van invloed zijn op
de problematiek. On toch selectie mogelijk te maken is de eis gesteld
dat de rnogelijke technologische bijdragen aan de oplossing van het
probleen in de sEudie centraal moeten staan.

Om de omvang van de inventarisati-e te beperken zijn er nog twee
selectiecriteria doorgevoerd die los staan van de vraag of een studie wel
of niet TA genoemd kan worden. Dit zijn de volgende:
- alleen TA's die na 1985 zijn afgerond of begonnen zijn geselecteerd.

De keus voor het jaartal was willekeurig;
- onderzoek dat zich uitsluÍtend richt op de gevolgen van de toepassing

of ontwikkeling van technologie in ontwikkelingslanden is buiten be-
schouwing gebleven.
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oroiects in the European Cqrm.rritics. Part tt indexcs. §eot. t991. EEc, Brussets, LuxsÉorrrg, 1991

3) vgt. cqunissie van de Europese Gemeenschappen, Dircctoraat-generaal voortichtirg, cormsicatie,
cuttuur. LanÖouwoortichtiru. Groen Eurooa 2/90. comfiautair onderzoekorsgremna voor de landbour..
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DEEL II: CASE-STUDY: DUITSI^A,ND

OVERZICHT; INSTIïUTIONALISERING, ONDERI{ERP EN ASPECTEN

3.1 Verantwoording

De inventarisatie van TA-activÍteiten in Duitsland werd
vergenakkelijkt doordat Volker Beusmann 1), een onderzoeker van het
Institut frir Betriebswirtschaft van de Bundesforschungsanstalt ftir Land-wirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL), al een overzichtsartikel over
TA voor de landbouw in Duitsland geschreven had. Dat artikel werd
gePresenteerd op de dertigste Jahrestagung van de Gesellschaft ftir Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues, die plaatsvond in
oktober 1989. zijn selecrie (p1 t./np3, p5, oL t/m06, L1, sl, s3 r/m s5;
de codes verwijzen naar bijlage v.L) 2) is aangermld net een aantar
raPPorten en Èhemabundels die sindsdien geschreven zijn en die aanwezigzijn in de bibliotheek van het ninisterie van randbouw (o10, o12, s4 ei
s6 t/n s9; ook aanwezíg zíjr. p3, 04 en o6) en een aantal projecten die
met een meer of ninder uitgebreide beschrijving opgenomen zijn in de TA-
databank van de Abteilung fËr Angewandte systenanàÍy". .rr"r, hét Kernfor-
schungszentrum Karlsrutre (p4, p6 t/n pg, ob, ol5; oàk daarin opgenomen
onder landbouw zj-jn P2, P3, p5, oL t/n o5). Meer infornatie ovàr deze
databank wordt gegeven in paragraaf 4.2.10

Niet door Beusmann geselecteerd waren 07 en s2 (ook aanwezig op debibriotheek van her minisrerie) en ov1 t/m ov3, or1 en or2, or3 en or4.
op dezelfde bijeenkomst als waar Beusnann zijn overzicht presenteerde

werden referaten gehouden over or-1, o13 en o14, ài. opgenomen zíj1- in debundel s9. rn de bundeL s4 werden de riteratuurstudi."-n x/m L6
aangetroffen.

Een beschrijving van OV1 werd aangetroffen in de AGREp-database.
Daarin werd ook vermelding gernaakt van P5 en van TA-activiteÍten van deinstituten voor Betriebswirtschaft en Strukturforschung van FAL. Bij
navraag bleken dat echter slechts aandachtsgebieden te zijn; op dat
moment waren er geen concrete onderzoeksprojecten lopende. De zoekactiein cAB-economics leverde nogmaars p5 op en àe artikeren or3 en or4. ophet zoeken in databestanden is ar uitgebreider ingegaan in paragraaf
ï.4.2.

ov2 naakt deer uit van een reeks publiekgerichte boeken over
"Gentechnologie" van de uÍtgeverij J. schweitzer verlag Mtinchen.
Informatie over heÈ boek werd aangetroffen in één-bands uitgave van hetversrag van Pl , die deel uitnaakt van dezelfde serie . Deze iitg"1r. ,""
aanwezig op de universiteitsbibliotheek van Maastricht. OV3 weid gevondenin een TA-archief op het LEI. Van P7 tenslotte was op NRLO/DIÍT een kopie
van het projectvoorstel aanwezig. Dit project is nog niet afgerond.
Hetzelfde geldt voor p6, p8 en OL5.

over 01 x/n 03 en P2 zijn alreen Drucksachen van de Deutsche
Bundestag verschenen; die zijn in Nederland nergens te leen. Besloten is
om de raPporten niet te bestellen, omdat er voldoende informatie uit de
tweede hand beschikbaar was. On dezelfde reden is er ook geen moeite
gedaan om van P4, 09, Ll, sl, s3 en s5 (de) pubrikaties tà vinden (ze
zijn overigens wel opgenomen in de literatuurlijst).

Het niet beschikken over de colloquium-/symiosiumverslagen 51, 53 en
s5 heeft tot gevolg dat de lijsÈ van literatuurstudies zeer
waarschijnlijk verre van volledig is. Veel van de referaten die op deze
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bijeenkonsten gehouden zijn zullen waarschijnlijk beschouwd kunnen worden
als TA- literatuurstudies .

Van de lijst projeeten, onderzoeken en symposia/theuabundels mag wel
verwacht worden dat zij redelijk volledig is.

3.2 Overzicht

In het hier volgende beschrijvende overzÍcht worden de verschillende
TA's zoveel nogelijk vanuit het perspektief van de initiatÍefnenende
instituties besproken.

Het onderzoek waarmee Beusmann zijn overzicht laat beginnen is in de
bijlage niet opgenomen ondat het al in 1985 afgerond is. Het gaat onn een
onderzoek dat door de Rat von Sachverstàndigen ffi'r Unweltfragen gedaan is
naar enerzÍjds de belasting van het nilieu dóór de landbouw, en ander-
zijds de gevolgen van milieuvervrriling vóór de landbouw.

3 .2.L Het parlemenÈ

rn het nidden van de jaren '80 zijn er door de Bundestag twee
enquete-comrni5"i"" ingesteld die TA-onderzoek voor het parlemenÈ moesten
verrichten. Dat voor enquete-commissies gekozen werd had te maken met het
feit dat over het instellen van een permanente TA-institutie op dat
moment nog geen overeensternrnlng bereikt kon worden (SMITS EN LEYIEN,
1991: L92).

De eerste commissie had als taak het onderzoeken van de ',Chancen und
Risiken der Gentechnologie" (P1). Ze bestond uit vertegeilroordigers van
de verschillende partijen in het parlement en een aantal deskunàigen van
universiteiten en bedrijven. De studie heeft 2 iaar geduurd en krsam tot
stand via het verrichten v"n literatuuronderzoei<, onàerlinge diskussie en
diskussie met maatschappelijke groeperÍngen.

De tweede comrnissie was de Enquete-Koumission "Einschàtzung und
Bewertung von Technikfolgen". Deze kreeg als taak mee ervaring op te doen
net TA (Technikfolgenabschàtzung, TFA in het Duits), en op basis daarvan
te adviseren over de noodzaak en eventuele inrichting van een permanent
TA-instituut bij het Duitse parlement. Van de drie pilot-studies die de
comrnissis heeft laten verrichten begeven zich er twee op het terrein van
de landbouw. De ene is "Möglichkeiten und Grenzen beim Anbau nachwach-
sender Rohstoffe ftir EnergÍeerzeugung und chemische rndustrie" (p2),
uitgevoerd door een aantal instituten van het Bundesforschungsanstalt frir
Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL), en de andere is "Alterna-tiven landwirtschaftlicher Produktionsweisen" .

Deze laatste studie bestaat uiÈ een aantal deelstudies die los van
elkaar verricht zijn. Als eerste is een voorstudie verricht waarin een
methode voor TA-onderzoek voor de landbouw ontwikkeld is. Die studie is
verricht door heÈ Eduard Pestel Institut ftir Systemforschung in samgnwer-
king met de Fachgruppe Umweltsystemanalyse van de Gesamthochschule Kassel
(O1) 3). Volgens Beusmann zijn er daarna drie vervolgstudies opgezet: 1.
"Perspektiven zur Zukunft der Landwirtschaft (Agrarpfade), uitgevoerd
door de onderzoeksgroep die ook de voorstudie uitvoerde (O2); 2. "Mittel-
und langfristige AbschàÈzung der Folgewirkungen alternativer

landwirtschaftlicher Entwicklungspfade", uiÈgevoerd door het Institut frir
Agrarpolitik, Marktforschung und irriruschafÈssoziologie van de Universitat
Bonn (03) en 3. "Zun gentechnologisch hergesÈellten Rinderwachstr.rnshor-
mon", uitgevoerd door het Institut frir Agrarökonomie van de Universitat
Göttingen (O4).

In 1990 is door de Bundestag een permanent TA-instituut ingesteld:
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het Btiro fÈr Technikfolgen-Abschàtzung des Deutschen Bundestags (TAB).
Dit bureau valt onder de commissie voor Forschung, Technologie und
Technikfolgenabschàtzung en ontvangt twee rniljoen mark per jaar van het
parlement 4). TAB is als onafhankelijke afdeling ondergebracht bij de
Abteilung ftir Angewandte Systemanalyse van het Kernforschungszentrum
KarLsruhe (AFAS-KfK) 5) en heeft het lnitiatief genomen voor het (Ianglo-
pende) project: "Beobachtung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts rlber neue Entwicklungen, beÍ denen wesentliche Auswirkungen
im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich erwartet
werdenrr (P8) 6) Het project is uitbesteed aan twee instituten van het
FraurÈrofer-Gesellschaft (het Institnt frir Systemtechnik und Innovati-
onsforschung en het Institut frir Naturwessenschaftlich-Technische
Trendanalysen), en aan de sekÈie l{issenschaftsorganisation van de Hum-
boldt-Universitàt in Berlijn. Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan
naar ontwikkeLingen in de levensmiddelensector 7).

3.2.2 Het Bundesministerium ftir Forsehung und Technologie (BMFT)

Het BMFT is een andere belangrijke actor. In 1985 heeft het BMIII het
iniÈiatief genomen heeft voor het opzetten van een 'Frflhwarnnetz, voor de
gevolgen van technologisehe onÈwikkelingen. AFAS-KfK zou daarvoor een
eerste institutionele concept hebben uitgewerkt (sMrrs EN LEEEN,
1991:196). Gezien de gelijkenis met het hÍerboven omschreven project (p8)
lijkt het erop dat de verantwoording voor dit 'Frtihwarnnetz, àvergenomen
is door het parlement. !Íel is het BMFT op dit moment nog initiatiefnemer
in een zeer omvangrijk 8) project "Technikfolgenabschàtzung zum ïhema
Nachwachsende Rohstoffe" (P6) dat in de loop van dit jaar àfgerond zal
worden. Hoofduitvoerder is AFAS-KfK, dat bijgestaan wordt door experrs
van o.a. enkele landboulurrniversiteiten en landbouw-onderzoeksinsti-
tuten 9).

Daarnaast is door het Institut fiir Tierzucht und Tierverhalten van de
Bundesforschungsanstalt ftir Landwirtschaft Mariensee in opdracht van hetninisterie een lÍteratuurstudie verricht naar genÈransfer bij
landbouwhuisdieren (L1). Ook initieert het BMEI verschillendà aktivi-
teiten om de onderzoekprogramma's Biotechnologie en Nachwachsende
Rohstoffe (agrificatie) te evarueren. Eén voorbeeld daarvan, een
symposium dat georganiseerd werd door het Dachverband Agrarforschung in
opdracht van het BI'ÍFT, is in bijlage V.l opgenonen (S7).

3.2.3 Het Bundesministeriun ftir Ernàhrung, Landwirtschaft und ForsÈen
(BI{ELF)

In 1989 hebben vÍjf instituten van het Bundesforschungsanstalt ftir
Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode (FAL) in opdrachr van het BMELF
een studie verricht naar de gevolgen van het gebruik van BST in de Duitse
mellcveehouderij (P3) .

rn 1991 heeft het ninisterie het Landesinstitut sozialfor-
schungsstelle Dortmund een onderzoek laten verrichten naar de nogelijke
gevolgen van nieuwe biotechnologie. voor dat onderzoek zijn experts
ondervraagd net behulp van de Delphi-meÈhode (p5).

verder heeft het ministerie een s)mposium georganiseerd over de
ontwikkelingen in het agrificatie-onderzoek ten aanzien van de produktie
van plantaardige oliën voor de cheuisch-technologische industrie (56), en
een themanurilner van BerÍchte tiber Landwirtschaft gewijd aan
"Biotechnologie in der Agrar- und Ernaàhrungswirtschaft" (s4). rn dit
themanunmer zijn naast bijdragen over de technologische ontwikkelingen
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enkele literatuurstudies te vinden waarin aandacht besteed wordt aan
sociaal-economische en ecologische aspecten van de toepassing van
biotechnologie (L3 t/n L5), en is een bespreking te vinden van de
deelstudie naar juridÍsche aspecten van genetische manipulatie van de
enquete-commissie "Chancen und Risíken der Gentechnologie" (L6).

3.2.4 Het landbouwonderzoek

Bij enkele onderzoeksinstituten van het BMELF en bij verschillende
landbouwinstituten van universiteiten lijkt TA inniddels een vast onder-
zoeksthema te zijn geworden. Daarbij zijn het vooral de economische
Ínstituten die het onderwerp opgenomen hebben. Van de FAL houden heÈ
InsÈitut f(rr Betriebswirtschaft, het Instltut fÈr Landwirtschaftliche
Marktforschung en het Institut fiir Strukturforschung zich met TA-
(deel)onderzoek bezig 10). Door een aantal onderzoekers van deze
instituten is een discussiestuk over "sozioökonomische Begleitforschung
zu den Auswirkungen der Biotechnologie auf die Land- und Ernri.hrungs-
wirtschaft" 11) voorgelegd aan de naÈuurwetenschappelíjke onderzoekers
van de FAL en andere onderzoeksinstiuuten van het BMELF. Volker Beusmann,
de TA-specialist van het rnstitut fËr Betriebswirtschaft, is op dit
moment betrokken als "Gutachter" (deskundig adviseur) betrokken bij het
project van het I'Iissenschaftszentrtrm Berlin (zLe paragraaf 4.2.7), is co-
auteur van een hoofdstuk van de binnenkort te verschijnen OECD-studie
"Biotechnology, Agriculture and Food", heeft een literatuurstudie
verricht voor de NATO 12) en heeft als Reviewer meegewerkÈ aan het MONI-
TOR/SAST-project trstrategies for Innovati.on in Agro-Biotechnology" van
DGXII van de Europese Conmissie 13). Twee andere onderzoekers van het
Institut fÉr Betriebswirtschaft hebben in opdracht van het Directoraat-
Generaal VI (landbouw) van de Europese CommÍssie een studi-e verricht naar
een aantal economische aspecten van agrarische biomassaproduktie (O10).

Het Institut fiir Landwirtschaftliche Marktforschung tenslotte heeft
een studie verricht voor het FAST II-project "Íhe integrated development
of renewable natural resources" (RES, zie ook 7.3.L). Deze studie heette
"The use of Biomass for the production of Bulk Chenicals - an Economic
Assessment" (05).

Naast de FAL-instituten voeren ook de landbouw-economische instituten
van aantal universiteiten TA-studies uit.
- Het Institut ftir Agrarpolitik und Marktforschung van de Justus-Lie-

big-Universitaet Giessen heeft een onderzoek gedaan naar de ,'Verbrau-
chereinstellung zu Milch und Milchprodukten unter den Aspekt des
Somatotropine-einsaÈzes in der l.[.ilcherzeugung" (O12). De studie werd
uiÈgevoerd in opdracht van de Konmission zur Marktforschung im
Bereich Milch und Milcherzeugnisse in und ausserhalb der EG.

Op (waarschijnlijk) eigen initiatief is/wordt het volgende onderzoek ver-
rieht:
- het Institut ftir Agrarökonomie van de Universitàt Göttingen doet

onderzoek naar de "Umweltvertràglichkeit" van technologische
ontwikkelingen in de landbouw (013) en heeft een TA-studie verricht
naar de lnvoering van volautornatische nelksystemen (Ola);

- het Institut ftir landwirtschaftliche Betriebslehre van de Universitat
Hohenhein heeft onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van een
eventuele i.nzet van BST in de Duitse melkproduktie (06 en L7);

- het Institut ftir Gartenbauökonomie van de UniversitÉit Hannover heeft
srmen met het Institut frir Agrarpolitik und l,[arktlehre van de Univer-
sitat KieI een onderzoek gedaan naar de acceptatie van
landbouwtechnologieën door de consument (OlL) ;
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- en het Institut ftir Agrarpolitik, Marktforsehung und
Wirtschaftssoziologie van de Universitàt Bonn is vorig jaar begonnen
met een tvree jaar durend onderzoek naar de narktkansen van mestver-
werkingsprodukten en de eventuele effecten van mestverwerking op de
regionale concentratie van de veeteelt (0l_6) 14).

3.2.5 De Gesellschaft frir llirtschafts- und Sozialwissenschaften des
Landbaues (GEI{ISOIA)

DÍt onderzoekersgenootschap houdt jaarlijks een congres rondom een
aktueel thema. De referaten worden gebundeld en uitgegeven. In 1990 was
het thena: "Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft -Tendenzen,
Auswirkungen, Beeinflussung"-. De redacteuren van de bundel hebben de
resultaten van het congres tevens samengevat in een artikel in Berichte
Éber Landwirtschaft (BUcHHoLz er ar., 1989b). rn deze bundel zijn o. a.
referaten te vinden van de hiervoor vernoemde onderzoeken O11, 013 en
o14. Verder is er aandachÈ voor "technische Fortschritte in Bereich der
Planung und Fthrung landwirtschaftricher Betriebe" (wordt verderop
besproken onder het kopje "Begreitforschung,,, paragraaf 4.2.g), zijn er
referaten gewijd aan het meten en beoordelen van technische vooruilgang
net behurp van economische nodelren waarbiJ ook wordt ingegaan op dé
tekortkomingen van die modellen, wordt ingegaan op politieËe instrumenten
voor het sturen van Èechnologische ontwikkeling, worden de consequenties
van technologische ontwikkeling voor onderwijs en voorlichting besproken
en wordt via een aantal algemene artÍkelen ("Wirkungen und Bewertuàg") en
een aantal case-studies aandacht besteed aan technoÍogie-ontwikkeling
voor en in ontwikkeringslanden. De bunder is in de bijlage opgenomen
(se) .

3.2.6 onderzoeksinstituten buiten het landbouwonderzoek

Door onderzoeksinstituten van andere Bundesministeriums en TA-instituten of andere onderzoeksinstituÈen van de afzonderlijke
Bundeslànder worden ook TA's op het terrein van de landbouJgedaan:- het belangrijkste project, dat op dit moment lopende is, is eeninitiatief van de Abteilung Normbildung und umwert van het

I'Iissenschaftszentrun Berlin (I.IZB) en heet "Folgenabschàtzung und -
bewertung des einsatzes herbizidresistenÈ gemaóht"r xulturpblanzen in
der Landwirtsehaft' (P7). Bij het opstellen van het projectvoorstel
werd semengewerkt net het Institut ftir Genetik van de Universitàt
Bielefeld en het Institut fiir Ökologie van de Technische Universitàt
Berlin. Bij het project zijn deskundigen van verschillende discipli-
nes betrokken en is er een aktieve rol voor het publiek ("Beteiligung
der Öffentlichkeit");

- door de Arbeitsstelle ftir Technikfolgenabschàtzung van de Universitàt
Harnburg is in 1989 een colloquiun georganiseerd met de titel trErstes
Hamburger Kolloquitrn zur Technologiefolgenabschàtzung und -bewertung
in der PflanzenztichÈung" (S5);

- in de voormalige DDR is door het Institut frir Ïheorie, Geschichte und
Organisation der Wissenschaft van de Akademie der Wissenschaften een
onderzoek gedaan "Zur Bewertung gentechnischer Forschungs- und
Innovationsprojekte in Spannungsfeld von Forschung, proàuktion und
Anwendung' (P4). Aan het project werd neegewerkt het Zentralinstitut
ftir Genetik und Kulturpflanzenforschung, door een bedrijf uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie en door een bedrijf dat enzymen
produceert 15); - het Institut flir ökologische Zukunftsperspektiven
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van het Zukunfts-Institut Barsinghausen heeft een
onderzoek gedaan waarin scenario's opgesteld
worden voor implementatie van een ecologische
landbouw (09). In het rapport wordt ecologische
Iandbouw als alternatieve technologische optie
gepresenteerd tegenover de high-tech optie van de
gangbare landbouw 16).

Overige TA-initiatieven en -bijdragen

Het onderwerp herbicide-resistente planten in de plantenteelt kruan
ook aan orde op een s)mposium dat in 1986 door het Öko-Institut
Freiburg in srmenwerking met een aantal nilieugroeperingen
georganiseerd is (S1). De slmposiumbundel is uÍtgegeven door
Schweitzer Verlag Mtinchen in de reeks rrGentechnologie, Chancen und
Risiken". In deze reeks is ook een publiekgerichte in-één-band
uitgave verschenen van heÈ rapport van de Enquete-Kommission "Chancen
und Risiken der Gentechnologie" (P1) en is een boek verschenen dat
gericht is op voorLichting van het (niet wetenschappelijk geschool-
de) publiek (OV2) (CATENHUSEN, NEWEISTER, 1987:bijlage).
Een colloquium met het thema "Gentechnik und Landwirtschaft. Folgen
ftr die Umwelt und Lebensmittelerzeugungn werd in 1988 georganiseerd
door de Stiftung Ökologischer Landbau met financiëIe ondersteunÍng
van het Hessische landbouwministerie. De bijdragen aan het colloquitrm
zijn gebundeld en uitgeven Ín de reeks "Alternative Konzepte', van
Mueller-Ver1ag Karlsruhe (S3) .

Het secretariaat van de Deutsche GeseLlschaft fËr Chenische
Apparatewesen, Chemisches Technik und Bioteehnologie (DECHEMA, in de
taberlen bedrijfstakorganisatie genoemd) heeft in l-988 een bewerkt
verslag geschreven van een s)mposiun met het thena "A european
research strategy to correct the imbalances in agricultural
production" dat door de European Federation of Biotechnology (EFB) in
sarnenwerking met de DG's VI en XII van de Europese Comrnisslg
georganiseerd was (52). Over hetzelfde onderwerp heeft een medewerker
van het secretariaat een bijdrage geleverd aan de bundel "The Agro-
Technological System Towards 2000 (O7).
Een bedrijf uit de veevoederindustrie (Alltech) heeft een slmposiun
laten organiseren om het biotechnologische onderzoek op de
universiteiten op bruikbaarheid voor de veevoederindustrie te
beoordelen (SB);
Gtinter Thiede, een (ex-)beleidsnaker, die een belangrijke rol
gespeeld heeft in de Duitse en Europese landbouwpolitiek, heeft zijn
ideeën en bevindingen over de toekomst van de Europese landbouw en de
ro1 van technologische innovaties daarbij uiteengezet in het boek
"Landwirt in Jahre 2000; so sieht die Zukunft aus" (O8).

3.2.8 Bijdragen aan internaÈionaal onderzoek

Hiervoor zijn al genoemd de activiteiten van DECHEI,ÍA (O7 en 52) , het
onderzoek van het Institut for Betriebswirtschaft voor DG VI (landbouw)
van de Europese Commissie (O10) en het onderzoek van het Institut ftir
landwirtschaftlichte Marktforschung van de FAL (05), dat een bijdrage aan
het FAST II-programrna was.

Andere bijdragen aan het FAST Il-progranma waren (CEC, 198.):
- "Towards an Ecotrophobiosis - developing a strategy Ín relation to

food and health from a life science point of view", uitgevoerd door
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de universiteiÈ van Bremen. DÍt onderzoek is vorgens de in deze
invenËarisatie gehanteerde serectiecriueria (zie par. 2.6) geen TA,
omdat niet de technologische ontwikkeling centraal staat in de
probreemstelling, maar het voedsellcwaliteitsconcept dat in de
landbouw gehanteerd wordt (dat wordt bekritiseerd, waarna een
alternatief concept wordÈ voorgesteld). De studie was een bijdrage
aan het project ALIM 2 (zie ook bijlage V.9; pR1);

- Door de ArbeitsgruPpe Systenforschung van de Universitàt Osnabrrick isin het kader van her RES (zie ook bijrage v.9;pR2)-deerprojecr
nmodels and other tools for policy analysisn geï.nventariseàrd welke
comPutermodellen en datafiles in Europa beschikbaar zijn die gebruikt
kunnen worden bij rrntegrated nodelling of renewable nàtural -

resources". Zulke modellen kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren
van TA-studies, maar zíjn zel-f natuurlijk geen TA,s.

- Het Forschungssehwerpunkt UmweltpoliÈik van het IJissenschaftszentrum
Berlin heeft een RES-deelproject uitgevoerd met de naam "Alternativeuses for rand and the new farmworker - segregation verus
integration. " Hierbij gaat het meer om een studie dÍe het algemene
landbouwbeleid beschouwt, zoals bij de meeste studies waarin
landgebruik geëvalueerd wordt. Deze studÍe valt dus niet binnen dehÍer gehanteerde selectiecriteria, want nieuwe technologische
ontwikkelingen staan niet centraal.

3.2.9 Begleitforschung en modelontwikkeling

Buiten het onderzoek naar volautonatische nelksystenen (O14) en het
boek van rhiede (o8) zijn geen TA-studies gevonden die zich-begeven ophet Èerrein van de mí.cro-electronica. BlÍjkbaar wordt de toepalsing vanmÍcro-electronica in de landbouw nauwelijls geproblematiseerà, en is hetbegel-eidende (wetenschapperijke) onderzoék dàt- gedaan wordt vooralgericht op optÍmaliseren van de introductie van nieuwe technieken. Determ die door AFAS-KfK voor zulk onderzoek gehanteerd wordt is "Begleit-forschung" L7). AFAS-KfK neemt BegreitforscËung op in haar databank(hierover meer informatie in de vólgende p"r"gl""i) als sprake is van
"Pilotanwendungen von Techniken nit Breitàn Anwendungsberàich". In de
landbouw is dit natuurlijk vaak het geval, vanwege hót veelal centraaluitvoeren van onderzoek, tot in de ontwikkelingsiase toe. Een voorbeelt
van een project dat a1s Begleitforschung beschouwd kan worden is
"Implementation of computerbased planning and decisÍon aids - theoreti-
ca1 frarnework and enpÍrical investigation in horticultural firms" 1g)(ovI) HeÈ onderzoek wordt (of is) uitgevoerd door de Lehrstutrl fÉr
Angewandte LandwirtschaftlÍche Betriebslehre van de Technische
universitàt Mtnchen. rn de genoemde bunder van GEIírsoIa (s9) is eenartikel te vinden over het onderzoek van dit instituuÈ op het terrein van
exPertsystemen. Andere voorbeelden van onderzoek waarbij modellen ontwik-kerd worden voor de (begeleiding van de) inplementatie van nieuwe
technologieën zijn:
- rrrnterdepente Beziehungen zwischen Entwickrungen in der

Biotechnologie und der prozessautomatÍon in dÀr pflanzlichen
Produktion und deren Auswirkungen auf die Konzeption von Steuerung-
smodellen";

- "CompuÈer integrated farming (cif). Integration Conputerunterstritzter
Systene im landwirtschaftlichen im landwirtschaftlichen Betrieb"
(beide Èe vinden in dezelfde bundel 39);

- "Konzeption und Entwicklung bíoökonomischer Moderle" (BERG è.4.,
1e88);
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- "Risiko-kommunikation ueber Bio- und Gentechnologie" 19).
Deze onderzoeken worden niet als TA beschouwd omdaÈ er slechts

modellen ontworpen worden zonder deze concreet toe te passen.

3.2.LO De TA-databank van AFAS-KfK

De Abteilung ftir Angewandte Systemanalyse van het Kernforschungszen-
trum Karlsruhe biedt samen met het Fachinfornationszentrum Energie,
Physik, Mathematik Karlsrtrhe een TA-databank aan op een internationaal
netwerk (STN). De opbouw van de databank werd in de eerste drie jaren
(l-987-1990) fí.nancieel ondersreund door het BMFT.

De databank biedt via drie seguenten, die via verwijzingen in
onderling verband staan, infornatie over:
a) Instituties in binnen- en buiÈenland, die werk doen op het gebied van

TA;
b) afgesLoten, lopende en geplande TA-projecten van die instituties;
c) de daarbij behorende publikaties en TA-vakrireraruur 20).

De opzet van de databank is zeer uitgebreid. rn het segment "projec-ten" bv. zíjn velden opgezet voor o.a. de vorgende gegevens:
- naam, adres en telefoonnunmer van het uitvoerende instituut, alsmede

van eventuele onderopdrachtnemers ;- naam en telefoonnummer van zowel de projecÈleider, als de uitvoer-
der(s) zeLf;

- namen van de opdrachtgevers of financiers en -in geval van toepas-
sing- de naam van het onderzoekprogrrmma waar het project onder valt;- gegevens over de looptijd van het project, de projectkosten en het
aandeel in de fí-nanciering van de verschillende bàtrokken partijen,
het aantal nensjaren daÈ ingezet wordt voor het project en-verdér nog
de nelding of het project ropend, gepland of afgeslóten is.
Daarnaast zijn er natuurlijk gegevens over de inhoud van het project,

een indeling bij de verschillende onderwerpsgebieden en de aI vermelde
verwijzingen naar de segmenten ninstituties" en "publikaties".

Een zoekactie in het segment 'projecten, op de onderwerpsgebieden
'Agriculture, and forestry, fishing, en ,Food, beverages anà iobaccoindustries' leverde voor Duitsland veerÈien projectbeschrijvingen op.Alle projecten voldeden aan de voor deze inventàrisatie g""t.tà.
criteria.

Een daaropvolgende zoekaktie voor de andere in deze inventarisatie
betrokken landen en internationale organisaties (EG en OECD) leverde
echter veel minder op. De meeste beschrijvingen hadden betrekking op
deelprojecten van de FAST I en II-progrpmma's van de Europese Commissie.
Buiten die beschrijvingen waren er slechts beschrijvingen van twee
projecten in het Verenigd Koninkrijk (één daarvan is van de Parlianentary
office of science and rechnorogy (posr), de ander voldoet níet aan decriteria die bij deze inventarisatie gehanteerd worden) en zes projecten
in Nederland (één project van de universiteit van Amsterdem, in opdracht
van NOTA, drie Projecten van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en
twee projecten van respectievelijk de universiteit van Groningen en de
Katholieke universiteit Brabant). rn de Nederlandse gevallen is de
projectbeschrijvinr vetzor+d door de uitvoerende instituten zelf.

Een aanvullende zoekactie in het segmenÈ 'publikaties, naar een
aanÈal Franse, Belgische en Britse rapporten leverde ook niets op. voor
de inventarisatie van TA voor de landbouw in andere landen dan Duitsland
heeft de databank dus niet zo veel te bieden.
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3.3 Nadere beschouwing van institutionele asPecten

3.3.l- UitvoerÍng

In bijlage V.3 is te zien in welke mate de verschillende actoren
(gegroepeeia in categorieën) bij de ultvoering van TA's betrokken zLjn.
Hiei zal verder slechts ingegaan worden op de deelnane door het
landbouwonderzoek.

Te zien is dat die deelnrrne redelijk groot is. Bij vijf van de acht
projecten is het landbouwonderzoek betrokken en daarnaast werden/worden
acht van de veertien onderzoeken, alLe Literatuurstudies en één van de

drie overige TA,s door instituten uit het landbouwonderzoek verricht.
Bovendien zijn er door twee genootschappen van landbouwonderzoekers
synposía georganiseerd.

De betrokkeriheid bij de projecten komt op verschillende manieren tot
stand. Bij de projecten P2 en P3 was de FAL de uiwoerder, beide keren
werd daarbij samengewerkt tussen sociaal-wetenschappelijke en natuur:IÍe-
tenschappelijke Ínstituten. Bij de projecten P4, P6 en P7 voerden/voeren
landbouw-onderzoeksinstituten deelonderzoek uit in opdracht van de hoofd-
uiwoerder en bij project P7 worden daarnaast landbouw-experts als
"Gutachter" (lid van de begeleidingsconmissie) in de Procesgang
betrokken.

De Enquete-kommi.ssi.on "Chancen und Risiken der Gentechnologie" (P1),
die in tegenstell"ing tot de andere enquete-commissie het onderzoek zeLf
uitvoerde, bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende fracties
in de Bundestag en een aantal deskundigen; vijf daar:rran waren afkomstig
van universiteiten (een moleculalre geneticus, een bioloog, een jurist,
een wetenschapstheoreticus en een moraaltheoloog), twee personen ktsa^men

uit het bedrijfsleven (van IG Chemie-Papier-Kerrmik en van BASF) en de
laatste was de "geschàftsfÉhrender ArXz der BundesSa2gglammsrr.

3.3.2 Initiatief en financiering (bijlage V.4 t/n V.6)

Het onderzoek dat in opdracht van de Enquete-Kommission "Einschàtzung
und bewertung von Technikfolgen" verricht Í-s (P2, 01 t/n 0,4), is volledig
door het parlement gefinancierd 21).

Het BMELF heeft twee maal opdracht gegeven voor het verrichten van
een TÀ-studie. Bij de opdracht aan het eigen onderzoeksinstituut FAL (P3;
totale kosten DM 160.000 22)) werden slechts de publikatiekosten gefinan-
cierd (3f). De opdracht aan het Landesinstitut Sozialforschungsstell"e
(P5: kosten: DM 99.LzO) werd volledig gefinancierd.

Hoe het BMFT-proJect P6 gefinancierd wordt is niet bekend, de omvang
is 50 nensjaar.

Het onderzoek dat door onderzoeksinstiÈuten zelf geinitieerd is zal
in het algemeen uit heÈ normale onderzoeksbudget voldaan zijn. Bij één
TA, het project van tíissenschaftszentrum Berlin (P7), wordt echter
slechts een-derde van de totale kosten (DM 1,7 mln.; vgl. DAELE €.4.,
1990:1-6) door rtZB zeLf gedragen. De rest moet oPgebracht worden door
externe sponsors.

3.4 Oriëntatie

3.4.L Onderwerp (bijlage V.7) ; technologiegericht en probleengericht

De TA's zijn in een aantal groePen in Èe delen. Als eerste de groep
TA's die duidelijk als technologiegerichte TA te beschouwen zijn.
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Daarvan bestuderen verreweg de neeste de mogerijke effecten vantoepassÍngen van biotechnologie. Daarbij richt een aantal TA,s zich ophet volledige roepassingsgebíed van (niluwe) biotechnologie (p5, L3, s4,s5, s8) of, iets specifieÈer, gen-etische nanipulatie (pl, L6, s1, s3,ov2) - Andere richten zich op eàn bepaarde secior (L1, L5) of op bepaaldetoepassingen. Die laatste studies hàaaen aanvankelijk aríe (reconbinant-
)BST (een groeihornoon voor runderen dat de nelkproduktie bevorderd) alsonderwerp (p3, 04, 06, OL2, L7, OV3, OT1, OT2). Nu ts er het project vanhet IilzB (P7), dat zich richt op anaryseren en'waarderen van de effectendie optreden bij heÈ gebruik van planten die vÍa genetische manipuratieresistent gemaakt zijn tegen onkruidverdelgingsniddelen (herbicide-resis-tentie). ook s5 had herbieide-resistentie àls onderwerp.van de andere technorogiegerichte TA,s richten zicir er vijf optechnische innovaties Ín tràt atgeneen: het ,"rk"r,rr"rrde onderzoek dat inopdracht van TAB gedaan wordt (Èg), het onderzoek naar de acceptatie vanlandbouwtechnologieën door de consument (o11), het slmposium van GEWrsoIa(S9) en verder OT3 en OT4.

Twee andere -richten zich op toepassingen van micro-electronica: deTA-studie over de nelkrobot (o14) 
"r, h"t ónderzoek dar Begreitforschunggenoemd is (OVL).

Een ÈweeÈar TA's heeft de transfer van de resurtaten van hetlandbouwonderzoek naar de industrie ars onderwerp (p4 en sg). Daarbijwordt dus ook uitgegaan van nieuwe technologische ontwikkerírrg"r, maar isde probleemstelring van het onderzoek beperfi-g.uteven.voor de groep TA's die Nachwachsende nohstàtfe (duurzamegrondstoffen, te vergelijken net het Nederlandse begrÍp agrificatie) alsonderwerp hebben, d,at zíjn p2, p6, 05, 07, óió, 52 en 56, geldr dar destimulans ervoor voortkont uit de problemen die in de randbouwveroorzaakt worden door de overproduktie en de vraag naar duurzameenergiebronnen' Toch kunnen ze ni"t "1" probleemgerichte TA,s (vorgens dedefinitie ín 2-4.1) beschouwd worden. ze ondetzoeken wel onder werkevoorwaarden (welke produkten, welke beleidsrnaatregelen) agrificatie eenbijdrage kan leveren aan de oplossing van genoemde problemen, maar deoplossing via agrificatie tooràt_rri"t-'ergeieken met mogerijke andereoplossingen' IJer worden in P2, P6 en ol-0 effecten van de produktie en hetgebruik van verschillende agrarische grondstoffen onderzocht.ook Beusmann maakt in ziSn referaàt onderscheid tussen technorogiege-richte en probreengerichte sludies, waarna hij-de studies met hetonderwerp Nachwachsende Rohstoffe bij de techiorogiegeoriënteerde studiesindeelt' HÍj beschouwt duurzeme grondstoffen als een globale technorogie,net zoals biotechnologie. Misschien kan deze indeling zo begrepen worden:het agrificatie-onderioek zelf is probleen-g"oiie.ra"erd, maar het TA_onderzoek over agrificatie wordt naar aanl"iairrg van dat onderzoekverricht en is dus technologie_georiënteerd.
Het onderzoek naar "umwàrtvèrtràgrichkeit,, van technorogischeontwikkeling (o13) is onder het kopjJ ,rili.,rproblemariek', 

iepiaatstevenals het onderzoek naar mestverwàrkingsproàukten (o15). Het eerste kanzeker als probleemgericht onderzoek bescf,ouwd worden, maar voor hettweede geldt weer de argumenÈatie die zojuist ook aI gehanteerd werd: detechnorogisehe ontwÍkkelingen (nestverweiting; die beitudeerd worden zijnprobleerngeoriën-teerd, r""i d" TA zerf is teJhnologiegeoriënÈeerd.rn s2 worden sÈrategÍeën geïnventariseerd om dà lindbouwproduktie Índ" !9 beter op de vraag af te stemrqen. Daarbij is veel aandacht wooragrificatie, maar ook andere groepen van produkten word.en bestudeerd.Deze TA gaat dus al meer in dà ri-trting ,"r, ."r, probreemgerichte TA,alleen is hier de probleemformulerÍng weer wat eenzijdig.
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Het duidelijkst probleengericht zijn de studi-es waarin verschillende
ontwikkelingsconcepten (Agrarpfade) voor de landbouw beschreven,
beoordeeld en met elkaar vergeleken worden. Dat zijn de studies die in
het kader van het project "Alternativen landwirtschaftlicher
produktionsweisen"-van de tweede enquete-com-issie verricht zijn (behalve
de BST-studie) (O1 t/n O3) en daarnaast de studies van Thiede (O8) en het
onderzoek van het Zukunftsinstitut Barsinghausen (O9) - Ze ziirr in de

tabel samengebracht onder het kopje "toekomst landbouw".

3.4.2 Aspecten (zie bijlage V.8)

per TA Ís nagegaan welke aspecten erin aan de orde komen. Aanvanke-
lijk is geprobeeid om alle behandelde aspecten in te delen volgens het
rijt5e eóononisch, sociaal, eeologisch, etrz. In_een aantal gevallen bleek
aai ónnoget-ijk of onduidelijk te zijn en is besloten een specifiekere om-

schrijving te geven, bv constrnentenacceptatÍe of onderzoeksbeleid. Som-

nige ÍA,s richien zich uitsluitend oP zo'n specifiek te omschrijven

""pr"t, bv. studies die consumentenaccePtatie onderzoeken (OLl en O12).
ttet bepalen van die consumentenacceptatie dient overigens in O12 het
schatten van een economische variabele, nl. de te verwachten \rraag.
Evenzo wordt de gebrulkersacceptatie (acceptatie onder boeren) in O4 en
O14 bepaald orn de diffusie van een bepaalde technologie te bepalen. Het
onderscheid tussen "gezondheid dier' en "welzijn dier" dat hierna gemaakt
wordt sluit aan bij de terminologie die in de rapporten zelf gebruikt
werd.

In bijlage v.8 is per aspect aangegeven in hoeveel van de TA',s dat
aspect aan de orde komt. Bij de tabel is een toelichting gegeven op de

onderverdeling van de aspecten. Hieronder wordt dezelfde lijst
neergegeven, maar dan zo dat voor elke TA afzonderlijk na te gaan is
welke aspecten erin aan de orde komen. Een aspect wordt alleen dan
verneld wanneer het in verhouding tot de omvang van het raPPort een
redelijke aandacht heeft gekregen.

- Technisch-wetenschappelijk 23): P3, P5, P6, 04, 07, 08, OLz, O15, 52,
s4, s6, s7.
Structureel: P1, P3, P5, 04, O6, 08,01-5, L7, 52, 56, 57, 59.
Economisch: Pl, P2, P3, P5, P6, 04,05, O6, 07, 08, Ol-0,013,014,
o15, L3, !A, Ll , 52, 54, 59.
Sociaal: Pl, P5, P6, 04, 08, OL4, L3, lA, 54, 59.
Ecologisch: PI, P2, P5, P6, 04, 08, 013, 014, OI5, L2, L5, L7, 53,
s4, s5, s9.

- Juridisch: P1, L6, 53, 54, 55, 59.
- Politiek-bestuurlijk: P5, 08, L2, 53, 55, S9.
- Institutioneel: OL3.
- Filosofisch: S9.
- Ethisch: P5, L7, 53, 55, 59.
- Consumentenaceeptatie: P3, P5, O1L, OLz, L7, 53, 55, 59

- Gebruikersacceptatie: 04, 014.
- Produktl«raliteÍt: P3, 0,4, oL2, ov3.
- Gezondheid dier: P1, 04.
- I.Ielzijn dier: O14, 53 , 55 , OV3 .

- Internationale handel: P6, L7.
- Onderzoeksbeleid: 04.
- Veiligheid weïknemers: S3, 55.

p7 en OV3 zijn niet in het bovenstaande overzicht oPgenomen, maar uit
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resp-ectievelijk de projecÈbeschrijving en de sFmenvatting die ervan be_schikbaar waren kan opgenaakt worden àat daarin arre reràvante aspectenaan de orde komen.
Vanwege de onvolledigheid van deLl, 55, S8, OVL en OT1 t/n OT4 worden

besproken.

infornatie over p8, O1 È/m 03, 09,
deze in deze paragraaf niet

Bij een paar symPosia (s2, s9, s7), en bÍj 07 besrond de probleemsrel-ling slechts uit, de wragen: hoe is techni""i-gr=i"n de stand van zaken envoor welke produkten zullen er streks markten-zijn? De invalshoek Ís dusmisschien wat beperkt, maar ze leveren toch .", Éi5drage 
"""-t"" sturenvan het randbouwonderzoek, vandaar d.ax ze geserecteerd zijn.Het is nogelijk om uir her bij de inveirarisarie aangËregdegegevensbestand allerrei selectiei Èe maken door een bepiald-onderwerp ofeen bepaalde actor te kiezen en te bekijken werke 

"=p..t.r, in-àe ardusgeserecteerde TA's aan de orde komen. rËn setectie van de TA,s meË hetthema agrificatie is in BijJ-age v.7 als voorbeerd genomen. Eén van de zes(o10) is een economische sludíe waarin de wervaartseffecten op (micro- enmacro-niveau) van een_ vervanging van de teelt van granen door olie_houdende zaden en bosbouw geJchat worden. o5 was ook een economischeanaryse, maar die w-as neer geplaetst aan de zijde van de potentiëleafnemers (de petrochenische-industrie). Twee Ti,s zijn gericht op hetverkennen van de technische mogerijtneaen v""-àg=iticatie en hetverkennen van de marktperspectieven_ die er zijn (o7 en s2) . Bij devierde, het onderzoek'rra, ral lrzy rigt ook àË n"aruk op het analyserenvan het concurrentieperspectief voor een aantar produkten die arsindustriële grondstoi zouden kunnen dienen, maar worden daarnaast deecol0gische gevolgen in kaart gebracht. Bij t"a-nurr-project tensl0tre(P6), worden naast economische en ecologisËhe ook nogelijke sociaregevolgen bestudeerd.
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4 OPZET EN METHODEN

4.1 Inleiding

De groep van "BST-studies" 24) is als voorbeeld gebruikt worden om

per ondlrzolksonderdeel (van de ln paragraaf 2.5 beschreven modelopzet)

à.r, t. geven hoe dat onderdeel ingernrld kan worden'
Veríolgens wordt van de anderè studles de opzet en introud besproken,

waarbij nelr globaal besproken wordt welke onderzoeksonderdelen aan de

orde komen. DÍt om te voàrkomen dat de beschrijvingen onoverzichtelijk
worden.

4.2 De BST-studies

4.2.L Opnerkingen vooraf

BST-studies ziJn voorbeelden van TA-studies naar de voorwaarden voor
en de nogelijke eflecten van de inzet van een concrete, scherp af te
bakenen technologie. Vergelijkbaar hiernee zijn bv. studies naar de LtzeX
van (bepaalde) herbicide-resistente planten.

Vooraf kunnen twee zaken over de BST-studies geconstateerd worden:

- Vanuit een moderne TA-benadering kwametr ze aan de late kant; ze

gingen wel vooraf aan de besluiwonning over een nogelijke toelating
faul oot vooraf aan de daadwerkelijke toepassing), maar het produkt
zelf was aI ontwikkeld. lIeI kunnen ze infonnatie opleveren voor de

besluitvorning over de ontwikkeling van toekonstige, gelijksoortige
produkten.

- ili: de bestudering van mogelijke effecten kan onderscheiden worden
tussen effecten die in het algeneen oPtreden bij de introductie van
produktieverhogende technieken in de nelkweehouderij en effecten die
typisch voortvÍoeien uit het gebruik van BST. Typerend voor BST is
*Ll a"t elke beschouwing vooraf gaat aan de toepassing in de prak-
tijk. Op het moment dat de studies verricht werden lras er geen enkele
ervaring met het gebruik van BST in de Praktijk.

De TA's die hier besproken zullen worden zijn:
p3: ,,Folgen des Einsatzes von BST in der deutschen }Íilcherzeugung",

de FAl-studie (233 Pag.);
o4: "BST, Technologie, Zusammenhange und Folge, insbesondere

ökonomische, agrarstrukturelle, soziale und ökologische Folgen",
de studie ,at h.t Institut ffir Agrarökonomi-e van de universiteit
van Göttingen (345 Pag.);
"Potentië11e einzelbetriebliche und sektorale Auswirkungen des

Einsatzes von bovinem Somatotropin (BST)", van het InstÍtut fÉr
landwirtschaftliche Betriebslehre van de universiteit HohenheÍrn
(30 pag. ) ;
,'VerÉràuchereinstellung zu Milch und Milchprodukten unter dem

Aspekt des Somatotropineeinsatzes in der Milcherzeugung", van
het Institut ftir Agrarpolitik und l'larktforschung van de Justus-
Liebig-UniversÍtàt Giessen (226 pag.) ;

"Kuhnilch mit Gentechnik: Rinderwachstumhormon", de

infornatiefolder van Die Verbraucher InitiaËÍeve (een

o6:

oL2:

ov3:

consumentenorganisatie) (6 pag. )
In het vervolg zaL naar de hierboven vernoemde TA's met de

instituuts- of p1àatsnaam of met het nurnmer verwezen worden.
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Het eerste onderzoek in Duitsland daÈ de effecten van BST bestudeerde
en waarnaar in andere onderzoeken verwezen wordt (IA].ïGBEHN, IíAIILERS,
L987) is in deze inventarisatie nieÈ meegenomen omdat het buiten deselectiecriteria valt. Het onderzoek besiudeert nanelijk slechÈs economi-
sche gevolgen op bedrijfsniveau.

over het onderzoek van EIAIiICO (oT2) is onvoldoende bekend on het hierte kunnen bespreken

4.2.2 De probleemformulering (stap 1)

Een belangrijk onderdeel van de probleemformulering is de afbakening.voor wat betreft de te bestuderen technologische ontwifkeling is die heeleenvoudig: het gaat om recombinant-BST en de inzet daarvan in ae melloree-houderij.
Verder zaL in de afbakening aangegeven moeten worden naar welke

aspecten de meeste aandacht uitgaat. De enqueÈe-commissie "Einschàtzungund Bewertung von_Technikfolgen", de opdrachtgever van de Göttingerstudie, gaf duidelijk aan dat daarin ook sociàle en ecologische effectenbestudeerd moesten worden. rn de opdracht van de studie vàn FAL (eenopdracht van het BMELF) werd sLechts gesproken over "gevolgen van .., ende onderzoekers hebben besroten zich ie Èeperken tot economische,(landbouw)srructurere en politiek-bestuurrijke aspecren, dezerfde
asPecten die ook aan de orde komen in heÈ onderzoek van de universiteit
Hohentrein, waar geen sprake was van een (externe) opdrachtgever.overigens is in alle (vijf) studies ook aandachr voor aspecten netbetrekking tot de fysÍologische werking van BST. De studie uit Giessenricht de aandacht- excrusief op het netàn van de acceptatÍe door
consumenten. Dit kan beschouwd worden als het (lsralilatief) in kaartbrengen van economische effecten, heÈ onderzoek had narnelijk als be-doeling eventuele veranderingen in de vraag naar melkproduËten tevoorspellen.

De functie van alle TA's was bij te dragen aan de besluitvorming overde toelating van BST. De studies p3, o4 en ó6 brachten daarbij tevensaanpassingsstrategieën op bedrijfs- en sectorniveau (te beschóuwen alsbeleidsoptÍes in geval van een ioerating van BST) in kaart. Denevenfunctie die zowel bij P3 a1s bij o4 geformuleerd werd is het opdoenvan ervaring net technology assessment.
Wat opvalt in de folder van Die Verbraucher Initiatieve is dat degeboden informatie direct gekoppeld is aan een campagne voor een verbodop de inzeÈ van BST in de landbouw. De reden dat dit initiatief hier alsTA beschouwd wordt is dat het infornatie levert over een nieuwetechnologische ontwikkeling net de bedoeling de besluitvorning teverbreden (waarbij hier de nadruk ligt op dJ toename van het aantalparticipanten). objectiviteit is bewust niet als selectiecriterium

opgenomen' enerzijds omdat de mate van objectiviteit noeilijk te bepalenis, maar vooral ook omdat de inventarisatie functiegericht is.
4.2.3 Analyse van de technische ontwikkeling (stap 2a)

In de Göttinger studie wordt aangegeven welke verbeteringen in derBST-teehnologie in de (naaste) toekomsu nog te verwachter, ,i5rr.
Bovendien wordt de ontwikkering van BST in Àet bredere kader van ae
algenene ontwikkeling van melkgiftstimulerende hornonen geplaatst. Naast
BST zijn er andere hormonen te ontwikkelen die een soortg.fi5t. werking
hebben. Anders dan rBST, dat identiek is aan het natuurfi5te-BST, kunnendat ook slmthetische, lichaamswreemde stoffen zijn (bv. sleroide-hormo-
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nen). Ook wordt er nog kort gerefereerd aan overige nogelijkheden om de
rnelkproduktie te verhogen, zoals de nelkrobot en het driemaal daags
melken en wordt de nogelijkheid genoemd om koeien via de nelk bepaalde
stoffen (bv. rnedicijnen) te laten produceren.

Het aangeven van die rnogelljkheden - dat gebeurt overigens taneliJk
summier - kan gerekend worden tot het beschrljven van de technologische
ontwikkeling. Buiten dat valt er niet veel te zeggen over de ontwikkeling
van BST, rrant di.e ontwikkeling is al grotendeels afgerond en heeft
geresulteerd in een kant-en-k1aar, marktrijp produkt. Over de werking van
dat produkt valt natuurlijk wel- het een en ander Xe zeggej., en dat
gebeurt dan ook in de verschillende studies. Een onderscheid dat daarbij
Ín alle TA's gemaakt wordt (maar het meest duidelijk in de studie uit
Göttingen), is het onderscheid tussen de fysiologische werking van BST
(hoe worden hormonale en netabolische processen beinvloed) en de
fysioLogische uitwerking van BST (de lnvloed op de rnelkgift en
nelklrcwaliteit, veranderi.ngen in de wruchtbaarheid, veranderingen in de
voederopname en -benutting). Deze uitwerkingen zijn eigenlijk effecten en
de beschrljving daanzan kan daarom beschouwd werden als onderdeel van
stap 3 (analyse van effecten).

4.2.4 Het opstellen van de sociaal-technische kaart (staP 2b)

Hiervoor is in geen van de rapporten expliciete of impliciete
aandacht. t{eL worden een enkele keer wat bedrijven genoend die bij de
ontwikkeling van BST betrokken waren, en wordt gezegd dat ook het door de
overheid gefinancierde ondexzoek een bijdrage geleverd heeft, maar verder
dan een errkele opnerking gaat deze aandacht níet. Deze informatie zou dan
ook van weinig waarde zÍjn ondat ten tijde van het verrichten van de
studies weinig meer vieL te biJ te sturen aan de ontwikkeling van BST.
I{el zou zo'n sociaal-technische kaart bij kunnen dragen aan het beter
begeleiden van de ontwikkeling van nieuwe, met BST vergelijkbare
produkten. ZoaLs gezegd worden in de Göttinger studie die mogelijke
nieuwe ontwikkelingen wel gesignaleerd, maar niet verder geanalyseerd.

4.2.5 De analyse van effecten (stap 3)

De (rnogelijke) effecten kunnen in drie hoofdgroepen ingedeeld worden:
1. Effecten op de koe en op de nelk (nelkgift, gezondheid koe, vrucht-

baarheid koe, voederopnÉrme en -benutti-ng, kwaliteit nelk). Dit zijn
effecten die specifiek voorwloeien uit het gebruik van BST.

2. Econoní.sche effecten, te onderscheiden zijn effecten op bedrijfsni-
veau, op effecten op sectorniveau en structuureffecten. Een ander
onderscheid is nogelijk tussen effecten aan de kant van het aanbod en
effecten aan de vraagkanË. Zulke economische effecten zullen in het
algemeen optreden bij de toepassing van produktieverhogende technie-
ken.

3. Overige effecten (sociale en ecologische effecten) Deze effecten
zijn deels het gevolg van de eigenschap van BST dat het de produktÍe
verhoogt, maar zijn deels ook het gevolg van het specifieke karakter
van BST, en dan moet vooral gedacht werden aan ethische bezwaren, en
de daaruit voortvloeiende conflicten.

adl.
De bespreking van de effecten op de koe en de rnelk gebeurde in alle
gevallen net behulp van literatuurstudie. Dit was mogelijk orndat er
vooral in de Verenigde Staten aI veel onderzoek gedaan was naar de



42

fysiologische effecten van het gebruik van BST.

ad2.
Voor het inschatten van economische effecÈen werden bij de studies P3, 06
en O4 modelberekeningen uitgevoerd.

In de studie van FAL (P3) werd onderscheid gernaakt tussen twee
denkbare scenario's (opgemerkt werd dat die scenario's geen prognoses
zijn): een inzet van BST onder gunstige oxnstandigheden en een inzet onder
ongunstige omstandigheden. Tot die omstandigheden werden produktieom-
standigheden (effecÈ op nelkgift en effect op voederbehoefte), maar ook
marktornstandigheden (beperkte quotahandel (de bestaande regeLing) versus
vrije quotahandel en constant nellcrrerbruik versus een afname in het
nellorerbruik) gerekend en werd een onderscheid genaakt tussen verplichte
toediening door de veearts (ongunstÍg) tegenover toediening door de boer
zelf (gunstig). Er werden twee verschillende nul-opties gehanteerd. In
het gunstige scenario werd ook de toename van de nerkgift zonder
toepassing van BST hoger ingeschat dan in het ongunstige scenario.

vervolgens werd de rentabiliteit van de verschirlende opties
berekend, voor vier verschillende bedrijfsgrootten (aantal Èoeien) en een
aantal verschillende bedrijfstypen. Voor de schattingen van de kosten
maakten de onderzoekers gebruik van gegevens uit proefbedrijven van FAL.

Ten aanzien van de structurele effecten werd een schatting gemaakt
van de situatie in 1995 voor wat betreft de grootte-verdering van
bedrijven ("BestandsgröBenverteilung") en de regionale verdeling van de
melkveehouderij. uitgangspunt was daarbÍj de aanname dat vrije
quotahandel nogelijk is (het Èweede scenario). Op basis ,"n ài" gegevens
en de gegevens uit de rentabiliteitsanalyse werden vervolgens de gegevens
naar sectorniveau "hochgerechnet". Voor het eerste scenario zijn die
seetorberekeningen niet uitgevoerd omdat in dat scenario voor het
overgrote deel van de Duitse nelkveehouders gebruik van BST niet rendabel
bleek. De berekeningen geven schattingen van de veranderingen in de
Produktie (de gerniddelde melkgift, de melkproduktie, het aàntal koeien,
het aantal veehouders en het aantal slachtdieren), de verandering in de
factorinzet (nengvoederaankoop, randgebruik, benodigde arbeidstijd,
aantal arbeidskrachten) en veranderingen in de inkomensvorming en -
verdeling. Duitsland werd daarbij verdeeld in drie regio,s: nóord, midden
en zuid.

Bij ar die berekeningen is men uitgegaan van gegeven en van het
aanbod onafhankerijke prijzen. ook is er geen rekèning gehouden net
eventuele veranderingen in de vraag. Om die tekortkoningen te compenseren
ziin et aanvullende krcalitatieve analyses verricht. Hierin werd aandacht
besteed aan de prijsvorning van BST en de uitwerking van de inzet van BST
op de prijs van nelkquota. Ook wordt besproken welke veranderingen zouden
kunnen oPtreden in de afzex en de prijs van melk. Voor het inscàatten van
de verandering in de afzex werden eerst theoretisch drie nogelijke
reacties afgeleid: 1) de vraag naar nelkprodukten neemt af zonder dat er
substitutÍe-effecten optreden, 2) nelkprodukten werden door andere
produkten gesubstitueerd waarbij in de toekomst vermoedelijk een
groeiende rol is weggelegd voor "Milchinitate" en 3) er treedt een
scheiding op in de rnarkt tussen "met BST" en "zonder BST" geproduceerde
rnelkprodukten (vergelijkbaar met de scheiding tussen gangbare en
biologische produkten). Het eventueel optreden van deze effecten is
ingeschat met behulp van een enquete onder ondernemingen in de
zuivelindustrie en een andere, vergelijkbare enquete onder consu-
mentenorganisaties. Die laatste enquete was in feite een substituut voor
een dÍrecÈe enquete onder consuaenten, die te duur zou zijn, De bedoeling
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van de enquètes onder consumentenorganisaties en zuivelondernemingen was
niet te onderzoeken in hoeverre zij BST acceptabel achËten, maar na te
gaan welke effecten volgens hen op zouden kunnen Èreden bij toelating van
BST. Verder werd met de enquete nagegaan welke acties de ondernemingen en
de consumentenorganisaties al ondernomen hadden of zouden gaan ondernemen
om hun positie te versterken.

Ofschoon men het dus eigenlijk nodig vond om consumenten direct te
ondervragen, rrordt opgernerkt dat ook daaruit geen kwantitatieve anal-yses
af te leiden zijn (zLe ook de bespreking van het onderzoek uit GieBen
(Ol-L)). Dat vormt een probleen, zo wordt gesteld, want de marges zijn
klein. Uit de sectorberekening is af te leiden dat zelfs bij het gunstige
scenario een afnrme in de vteag net 1 I het voordeel voor de sector al
teniet doet.

HeÈ onderzoek van de universiteit van Hohenhein (O4) beperkte zich
tot het onderzoeken van effecten aan de aanbodkant, waarbij een nethode
gehanteerd werd die vergelijkbaar is met de nethode van het onderzoek van
FAL. Er werden echter twee alternatieven onderscheiden voor de inzet van
BST (naast de nul-optie) en er werden meerdere (vijf) scenario's
opgesteld voor het beschrijven van de sectorale effecten. In die
scenario's werd ni-et alleen rekening gehouden met verschuivingen in de
melkprodukEie via de quotumhandel, maar ook met substitutie in de
produktie (bv. toename van de varkensmesterij).

Het onderzoek uit Göttingen (O4) volgde een meer kwalitatieve
werkwijze. I.Ieliswaar werden hier ook rentabiliteitsberekeningen
uitgevoerd, maar een "Hochrechnung" naar sectorniveau werd bewust
achÈerwege gelaten omdat men van mening was dat de resultaten hiervan te
onbetrouwbaar zouden zijn. Een gedegen kwantitatieve analyse op macro-
niveau zou teveel onderzoekscapaciteit gevergd hebben.

Voor de analyse op bedrijfsniveau werden 16 bedrijfsnodellen
opgesteld die deels rnet behulp van statistische gegevens ingernrld werden,
maar ook door niddel van gesprekken met voorlichters en agrarisch
vertegenhloordigers. De bedrijfsmodellen waren regio-specifiek. Voor het
inschatten van de acceptatie van BST (de diffusiesnelheid) en het
inschatten van sociale en structurele effecten werden 529 boeren
schriftelijk ondervraagd. De boeren werden enerzíjds gevraagd of ze voor
of tegen toelating waren en anderzijds of ze bij Èoelating van BST ook
zouden gebruiken. Met behulp van de enquete werden structurele
verschillen tussen de groepen van potentiëIe gebruikers en potentiële
niet-gebruikers aangetoond. Ook werden net behulp van de enquete de
nogelijke aanpassingsstrategieën op bedrijfsniveau in kaart gebracht,
waarbij weer onderscheid gemaakt werd tussen de opties wel-verhandelbare
quota en niet-verhandelbare quota.

Op basis van die gegevens werden vervolgens de mogelijke structurele
veranderingen per regio beschreven.

ad 3)
ZoaLs aL gezegd werden de gegevens uit de enquete onder boeren bij O4 ook
gebruikt om sociale gevolgen in te schatten. Als eerste werden de inko-
menseffeeten geschat, ríaarvoor ook gebruik gemaakt werd van de gegevens
uit de rentabiliteitsanalyse. Deze effecten treden in het algerneen op bij
de invoering van produktieverhogende technieken.

Daarnaast kunnen er effecten optreden die specifiek net BST samen-
hangen. Daarmee wordt gedoeld op allerlei conflictsituaties die kunnen
ontstaan, bv. een boer wordÈ economisch gedwongen BST te gebruiken
terwijl hij morele bezwaren heeft, BST-gebruik blijkt alleen lonend
rranneer de hand wordt gelicht met de regels voor de manier van toepassen
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of er ontstaan conflicten tussen de boer en anderen in zijn omgeving, bv.
zijn fanilie, of zÍjn vertegemroordigers.

De ecologische effecten werden bÍJ 04 bestudeerd aan de hand van
literatuuronderzoek. Gesteld wordt dat over de wetenschappelijk
grondslagen waarop veiligheidstandaarden gebouwd zijn nog veel
onzekerheÍd heerst.

Bij het schetsen van de mogelijke risico's wordt onderscheid genaakt
tussen enerzijds risico's bij de produktie van BST en anderzijds risico's
bij hec gebruik. Op de risico's bij de produktie wordt slechts kort inge-
gaan, ondat daarnaar niet veel onderzoek is gedaan.

De inschatting van de ecologische gevolgen van het gebruik van rBST
gebeurde in drie stappen. Eerst werd op basis van produktietechnische en
economische overwegingen een lÍjst van nogelijke ecologische gevolgen
uitgewerkÈ. Vervolgens werden de mate waarln dle gevolgen optreden met
behulp van de literatuur geschaÈ. Tenslotte werd op basis van de andere
gegevens uit het onderzoek (de enguete, de berekeningen en de analyse van
eerdere ontwikkelingen) geschaÈ wat de relevantie is van die
versehil-lende gevolgen. Geconcludeerd wordt dat de eeologische effecten
niet groot zijn en dat de vraag of de positieve dan wel de negatieve
effecten de overhand zulIen kriJgen vooral aftrangt van de agrarische
politiek die gevolgd gaat werden.

4.2.6

I

Het onderzoek naar consumentenacceptatie van de universiteit
GÍe8en (O12)

Dit onderzoek wijkt wat af van de andere omdat het zich volledig
richtte op het bepalen van de houding van consumenten ten opzichte van
BST. Overigens wel met de doelstelLing nogelijke veranderingen in de
vraag te kunnen voorspellen. Een soort marktonderzoek dus.

HeÈ onderzoek concentreerde zich op het bepalen van het inago van
nelkprodukten, IÍaarbij gelet werd op verschillen tussen produkten, onder-
zocht werd welke onderdelen van het inago vooral beinvloed zouden kunnen
worden door BST, nagegaan werd bij welke produkten de afzet in gevaar
komt, nagegaan werd of er sociaal-denografische factoren geidentificeerd
kunnen worden die het imago van nelkprodukten dan wel de verandering van
dat imago beinvloeden en ingegaan werd op de ro1 van de media.

De enquete werd nondeling afgenomen aan de hand van een vaste vragen-
lijst. Ondervraagd werd een steekproef uit de huishoudens van GieBen en
l,Ietz1ar.

Op de opzet en uiÈwerking kan hier niet verder ingegaan werden, daar-
voor waren die te ingewikkeld. [Iel kan het een en ander vermeld werden
over de conclusies. Een groot deel van de ondervraagden geeft aan in het
geval van BST-inzet geen nelk meer te zullen kopen. Ofschoon de
onderzoekers opmerken dat het absoluut niet zeker is dat de consnment
zijn instelling ten opzí.chte van BST ook daadwerkelijk volhoud wanneer de
nelk op de markt komt trekken zij we1 de conclusie dat de inzet van BST
in ieder geval- het risico van een teruggang in de vraag in zich houdt.

4.2.7 Analyse van de besluitvorning (stap 4)

In de studie van FAL, in de studie uit Göttingen en in de folder van
de Verbraucher Initiatieve vindt deze analyse (gedeeltelijk) plaaÈs.

De nadruk ligt daarbij op het constateren van de tekortkomingen in
bestaande besluitvornÍngsprocedures. In de FAL-studie worden aanbevelin-
gen gedaan voor veranderingen, zonder dat die overigens concreet
uitgewerkt worden. In de folder van de Verbraucher InitiatÍeve wordt kort
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besproken hoe en door wie op EG-niveau over de toelating van BST besloten
gaat worden en hoe de toelating van BST eventueel verhinderd zou kunnen
worden. In de sÈudie uit Göttingen wordt, gesteld dat in de (juridische)
toelatingsprocedure 25) (daarin wordt BST als een geneesniddel beschouwd)
drie zaken getoetsÈ worden: a) de aard van het produkt ("qualitieve
Beschaffenheit"), b) de werkzaanheid en c) de afwezigheid van negati.eve
effecten op mens en dier. Geconstateerd wordt dat het onder c genoemde
ook in de publieke dislnrssie aan de orde kout, maar dat in die diskussie
bovendien een groot aantal criteria spelen, die in de toelatingsprocedure
niet aan de orde komen.

In feite houden de studies zich vooral bezí-g met het beschrijven van
allerlei strategieën van actoren, zonder dat die strategieën precies in
een bepaald forneel besluiwonningskader passen. De tern die de
Enguetekornrnission TechnologiefoLgen-Abschàtzung hierrroor hanteerde is
"wederzijdse beinvloedlng" (SMITS EN LElnEN, 19911263). Hiermee werd op
de snmenspraak tussen de leden van de commissie en al]-erlei maatschappe-
lijke organisaties gedoeld. In het geval van de FAl-studie oefenen de
consumentenorganisaties en de zuivelonderneming invloed uit door deel te
nemen aan het onderzoek. De informatie die ze leveren wordt door FAL
gebruikt bij het analyseren van de effecten. Daarnaast werd door de
onderzoekers gevraagd welke acties de ondernemingen en de consumenten-
organisaties van plan waren om hun posities te versterken. Via het onder-
zoek naar beinvloeding vindt beinvloeding plaats.

Bij de analyse van de besluitvorning moet een onderzoeker er dus van
uitgaan dat besluitvorning niet alleen via formele procedures plaatsvindt
en ook niet altijd via duidelijk te onschrijven "besluitvorningsfora",
ook ar zou hij of zíj dat wenserijk achten. Besl-uitvorrning is een
noeilijk grijpbaar proces. rn het geval van BST bv. lijkt her erop dar
het maatschappelijke oordeel- anno 1992 allang geveld is, hoewel de
fornele besluitvorning nog steeds nieÈ afgerond is.

4.2.8 Terugkoppeling van de analyses met de betrokkenen (stap 5)

Ook hier zien we weer een vervlechting net stap 3. Verschillende
groePen (ondernemers uit de zuivelindustrie, consumentenorganisaties,
boeren, consumenten) zijn in de TA's betrokken geweest. Die groepen
mochten ook hun oordeel uitspreken over bepaalde ontwikkelingen, maar
niet op basis van de eerdere stap "analyse van de effecten.. Integendeel,
de resultaten van de enquetes werden juist gebruikt on effecten te
bepalen. Het oordeel dat de groepen velden had vooral betrekking op
kennis díe ze al hadden of kennis die hen aangereikt wordt via een
informatieblad.

Bij de studie uit Göttingen was wel sprake van terugkoppeling
achteraf. Deze studie werd namelijk verricht in opdracht van de enquete-
commissie "Einschàtzung und Bewertung von Technikfolgen" welke verschil-
lende maatschappelijke groeperingen gevraagd heeft "Kornmentargutachten"
te schrijven naar aanleiding van het rapport.

4.2.9 Opstellen van scenario's en/of opties (stap 6)

De keus hier geldt slechts twee alternatieven, het we1 dan niet
toelaten van BST. In het geval dat BST wel toegelaten wordt kan een
beleÍdsscenario geschetst worden dat leidt Èot een inbedding met een
naxinalÍsering van positieve effecten en een minimalisering van negatieve
effecten. De studie uit Göttingen schets zo'n scenario. Voor alle
relevante beleidsvelden ("Iíirkungsbereiehen") wordt aangegeven of er
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redenen zijn voor heÈ treffen van maatregelen (juridisch of politiek) en
wordt aangegeven wat die maatregelen zouden kunnen zijn. De
I,Iirkungsbereichen die aangegeven worden zijn werking van BST,
diergezondheid, nenselijke gezondheid, fokkerij, economisch en sociaal,
inÈernaÈionale concurrentie, ecologie, risico's bij de produktie, ethiek
van de genetische manipulatie en ethiek van de veehouderij. Voorzover in
de studÍes van FAL en van de universiteit Hoherrheim over beleidsopties
gesproken wordt gebeurt dat vooral doordat in de verschillende scenario's
die doorberekend worden verschillende optÍes voor de markt- en
prij spolitiek opgenomen zijr..

In de Göttinger studie worden verder een aantal suggesties gedaan
voor het verbeteren van de efficiëntie van het (publiek gefinancierde)
onderzoek en het verbeteren van de inschatting en vermijding van
risico's. Die suggesties kunnen beschouwd worden als aanbevelingen voor
een meer strategisch technologiebeleid.

4.2.10 Het vermelden van de beperkingen van de studie

Een onderdeel dat veel voorkornt in TA-studies is de opsomming van
alle aspecten waarvoor men de deskundigheid, de niddelen of de tijd niet
had om ze xe onderzoeken. I.Iat betreft de Duitse BsT-studies blijkt dat
deze elkaar deels overlappen en deels ook aanvullen, maar dat een aantal
aspecten niet onderzocht zíjn. Dat geldt vooral de vragen met betrekking
tot de werkzaamheid en effecten op de gezondheid van het dier (vooral op
de lange ternijn (ondanks het vele universitaire ondexzoek dat al
verricht is), juridische vragen met betrekking tot de toerating en de
aansprakelijkheid, en een beschouwing van ethische aspecten op basis van
samenwerking tussen filosofen en landbouwrcetenschappers 26) .

4.3 Overige TA's

4.3.L Inleiding

De overige TA's zullen ieder afzonderlijk besproken worden. Er zal-
vooral aandacht zijn voor nethodieken die afwijken van de methodieken die
hiervoor besproken zijn. De "toekomsÈ"studies zullen als groep besproken
worden, evenals de studies met het thema agrificatie, de literatuur-
studies en de synposia/themabundels. De overíge studies worden in
afzonderlijke paragrafen behandeld. ovl (Begleitforschung) en ov2 (het
voorlichtingsboek) worden hier niet besproken, omdaÈ ze in feite niets te
maken hebben met de hier als standaard gehanteerde opzet.

4.3.2 Het project van Wissenschaftszenrrun Berlin (P7) 27)

Dit nog lopende of anders kort geleden afgeronde projecÈ over de
Lnzet van herbicide-resisÈente planten voldoet van alle geselecteerde
projecÈen het beste aan de eisen die aan een TA gesteld kunnen worden. De
opzet is in feite uitgebreider dan de in paragraaf 2.5 gepresenteerde
model-opzet, omdaÈ ook al bij de afbakening een openbare diskussie
plaatsvindt. Het onderzoek en de diskussíe over de resultaten vÍnden min
of meer als gelijktijdige processen plaats, die op verschillende punten
in elkaar grijpen. De resultaten van het onderzoek en de diskussie worden
vastgelegd in het toestandsrapport (Statusbericht) (zie ook bijlage V.2).

Het TA-proces begint met het in kaart brengen van het potentieel van
de Hochrechnung-techniek (grondslagen, concrete projecÈen, toepassings-
gebieden ("wirkungsbereichen")). Daarna wordt een conferentie geor-
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ganiseerd \íaaroP de thema's voor het verdere onderzoek geformuleerd
iorden. Aan die conferentie wordt deelgenomen door (vertegenwoordigers
van) aIle denkbare betrokkenen.

Binnen het op de conferentie gedefinieerde onderzoekskader wordt ver-
volgens door wetLnschappers van verschillende discipllnes onderzocht wat
1) àe gevolgen van en de problemen met betrekking tot de inz,et van
herbicide-resistente cultuurplanten zijn en 2) welke politielce opties,
"Handlungsspielràtrme' en alternatieven er zijrr. De resultaten worden
daarna wè.r op een conferentie besproken en beoordeeld
("Auswertungskonferenzrr) . Aan die afsluitende conferentie zijn synposia
en workshopi ,oor"fgegaan waarin de deelnemers de mogelijkheÍd hebben
gehad de infornatie die in het Statusbericht vastgelegd wordt in zich op

te nemen en eventueel corrigerend of aanvul-lend op Èe treden.
Uiteindeltjk worden de commentaren op het Statusbericht apart bijgevoegd.

Het próject is een initiatief van de afdeling Nornbildung en Unwelt
van het WZB en maakt deel- uit van een onderzoekprogremma waarin het stand
komen van normen buiten de kaders van de geinstitutionaliseerde
regelgevende politiek bestudeerd wordt. De afdeling draagt dan ook zorg
voór de coördinatie van het project en de wetenschappelijke
"Begleituntersuchung". De totale kosten van het project bedragen DM 1,7
m1n. 28).

Het voorstel om herbicide-resistente cultuurplanten tot onderwerP te
nemen werd gedaan op een "status-Seminat zrtt biologischen Sicherheitsfor-
schung", dat in L988 door het BMEI georganiseerd is.

4.3.3 ,Neue Bio- und Gentechnologie in der Landwirtschaft" (P5): een
Delphi-onderzoek

In dit onderzoek werd door experts lngeschat welke trends op zouden
kunnen gaan treden in de ontwikkeling van nieuwe biotechnologische ("bio-
und gentechnische") produkten en methoden en welke produkten en methoden

binnen vijf dan wel tien jaar toepassing zouden kunnen vinden. Daarbij
werd onderscheid gemaakt tussen rijpheid ("Praxisreife") en
daadwerketÍjke toepassing ("Anwendung") .

Tevens gaven de experts aan welke economische, structurele, sociale,
en ecologische gevolgen op kunnen optreden in de landbouw en bij de

leveranciers van uitgangsnateriaal (Ztichtungbranche"). Ook de mate waarin
deze effecten op kunnen treden werd geschat. Bij die kwantificering
werden de effecten niet gespecificeerd, maar eenvoudigweg economische
effecten, structurele effecten, sociale effecten en ecologische effecten
genoemd. Op dÍe zelfde basis vond ook eem vergelijking plaats met andere
belangrijke technologische onÈwikkelingen in de landbouw: de
mechanisering, de chemisering, de toepassing van micro-electronica en de

teelt van hybriden. Zoals in het hele rapport wordt hierbij onderscheid
genaakt tussen Bio- en Reproduktionstechnologie enerzijds en
Gentechnologie anderziJ ds .

Verschillende overheids-beleidsinstrr:menten, die regulerend in zouden
kunnen grijpen bij de ontsikkeling van biotechnologie en bij het
beheersen van de effecten van de toepassing ervan, werden beoordeeld.

De experts werden schriftelijk ondervraagd volgens de Delphi-methode.
Die was zo uitgewerkt dat de ondervraagden twee maal een vragenlijst
toegestuurd kregen, waarbij in de tweede lijst de antwoorden op de eerste
verwerkt r{aren, zodat de deelnemers met elkaars ideeën geconfronteerd
werden. Algemene kenmerken van de Delphi-methode zíjn:
- structurering van informatiestromen;
- terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers;
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- anoniniteit van de deernemers ten opzichte van elkaar.(b12. 15, oorspronkelijk LINSTONE, L97gi
De wragenlijsten waren zo ingericht dat de deernemers mogerijkeontwikkelingen en effecten van die ontwikkelingen (zul1en weI of nietoptreden) en mogelijke reguleringen (zijn wel óf nier effecrief) kondenbeoordelen oP een schaal van 1 tót 10. ó"rr""gd werd om de beantwoordingvan vragen Laan/oor ze zLch niet conpetent achtten achterwege te laÈen.De deskundigen werden ingedeeld Í.n zes groepen: 1) weteischappers uithet biotechnologisehe onderzóek, 2) de induftrie, 3;

landbownrertegenwoordigers, 4) fokkers en kwekers (zrichter), 5)landbourmretenschappers (excl. groep 1) en 6) ecologen. Geconcludeerd werddat de verschillende groepen bèhoorlijk gepolariseerde posities Ínnanen,voorar bij de vraag of en hoe de- overÉeià iegulerend in noet grijpen enbij de inschatting van ecologische en ..o.,orI".he gevolgen. of polarisa-tie was het grooÈst tussen dè groepen industrie en ecolàgen en dat warentegerijkertijd de groepen die intein het ninst verdeerd waren.
De resultaÈen uit de enquete zijn nog aangevuld door midder vanverdiepende interviews met enkele gàricht gekàzen experts, Ín hoofdzaaknatuun etenschappers.
rn de eerste ronde werd de deelnemers ook gevraagd een concept teschetsen voor een toekomstige landbouwpolitiek'1',agrarpolitische Konzep-te"). op basis van de antwoórden ontwiàrpen de onaàrzoàkers vijfstandaardconcepten díe in de tweede rondà \reer aan de deelnemersvoorgelegd werden.
Via heÈ gebruik van de Delphi-methode wordt voldaan aan de eis vanterugkoppeling met de betrokken (stap 5). Daarbij noet wel gezegd wordendat die terugkoppeling aIleen de communicatie tussen de desÈundigen totstand brengt en niet de comnrunicatie met de toekomstige gebruikers en deconsumenËen. De acceptatie door de cons,nent werd in àic-geval doordeskundigen ingeschat.
rn het onderzoek werd ook aandacht besteed aan stap 4, door middelvan het beoordelen van beleidsinsÈrumenten. rn stap 6 is ook voorziendoordat verschillende agrarisch-politieke concepten uitgewerkt werden,waarbij de vraag was hoe het eeràer besproken technorogiebeleid ingepastkan worden in een politiek totaalcon""pt.
vreend is dat voor het totstandkoràr, ,"r, de vragenlijsÈ eenverantwoording ontbreekt, hoewel voor het spmenstell.r, ràr, zorn lijstflink wat kennis aanwezig moet zijn en ook een aantal keuzes gedaan moetworden. I{el werd het begrip "neue Bio- und Gentechnorogie,, nauwkeuriggedefinieerd.
semenvattend kan van de Derphi-methode gezegd. worden dat deze geenruimte biedt voor participatie van gebruikels en consumenÈen, maar aLsvoordeer heeft dat ze sner is en goàdkoop 29), terwijl bij een opzetzoals hier gehanteerd is toch ,."1 i.,formatie geleveia ,oiat. Dar aspecu,het verkrijgen van informatie, staat dus centraal.

4.3.4 De Enquete-Kommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie,,

Deze TA had vele toepassingsgebÍeden van de genetica als onderwerp,onder andere "HumangenetÍk,' (gànàomanaryse en gentherapie). De besprokentoepassingsgebieden die voor deze inventari""ti. van bllang zijn waren"Biologische SÈofftrmwandlung und Rohstoffversorgung,,, "pflànzeirprodukti-oD", ttTierprodukÈion" en "Umwelt" .

De "Querschnittthemen" di.e behandeld werden waren veiligheidsaspecten
lij de ongang met genetische gemanipuleerde organismen in hetlaboratorium, de arbeidsveiligheid ËÍj de prodiktie, de ',Freisetzungs-
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probl-ematik", veranderingen in aantallen arbeÍdsplaatsen, veranderingen
in arbeidskrsalificatie, veranderÍngen in de produktiestructuur en de

markt, Gentechnologie en landen van de derde wereld, gebruik van
Gentechnologie voor nilitaire doeleinden en een overzicht van het
Gentechnologische onderzoek.

De manier \raarop dat l-aatste gebeurde konÈ van alle hier besproken
TÀ,s heÈ meest overeen met stap 2a ea 2b van de ideale TA-opzet.

Door de commissie is ook een volledige lnventarisatie verricht naar
nogelijkheden voor de overheid orn de toekomstige ontwikkelingen te
sturen, dat zijn: het ontwerpen van een jurÍdisch kader voor onderzoek en
toepassing, gerichte ondersteuning van bepaalde toepassingsgebieden,
begeleiding door niddel van "wirkungs-" en risico-onderzoek, een beLeid
voor de toelatÍng van produkÈen en Processen en regelÍngen voor
beveiliging van infonnatie en risÍco-aansprakelijlcheid. Deze inventarisa-
tie kan beschouwd worden als een op de overheid gerichte uitwerking van
stap 4 (analyse van de besluiworning).

De terugkoppeling van de analyses met betrokkenen (stap 5) was niet
op één of enkele tijdstippen van het proces geconcentreerd, maar vond
voortdurend plaats via contacten van commissieleden net allerlei
naatschappelijke actoren die gaandeweg het onderzoek steeds meer in het
project betrokken werden.

Het uiteindelijke rapport was niet unaniem. Door de Grtinen werd een
"Sondervotum" geschreven omdat zij het al met de uitgangspunten van het
onderzoek niet eens waren.

4-3-5 De "toekomst-studies"

Van deze studies was all-een het boek van Ihiede beschikbaar voor
nadere bestudering. Niettemin kunnen er in algemene zin een aantal
opnerkingen gemaakt worden. I'Toekomst"-studies zijn gericht op het
uitwerken van scenario's op lange termijn. Dat vereist twee elkaar
aamnrllende vormen van deskundigheid. Als eerste inzicht in mogelijkheden
en effecten van het landbouwbeleid en als tweede deskundigheid op het
terrein van scenario-technieken. Participatie van niet-deskundigen zou
vooral plaats kunnen vinden bij het begin van een studie, wanmeer in'
grote lijnen aangegeven moet worden welke scenario's mogelijk zijn, welke
daarvan onderzocht noeten worden en volgens welke methode dat moet
gebeuren (er kan bv. een keuze genaakt hTorden tussen een l«cantitati-eve
oriëntatie en een kruaLitatieve).

De rapporten van de studies 01, O2 en 03, die in opdracht van de
Enquete -Konmission "Einschàtzung und Bewertung von Technikfolgen"
verricht zíjn, zÍjn niet bestudeerd. Uit de bespreking van O2 en O3 in P5

blijkt echter dat deze studies niet aan de selectiecriteria voldoen die
in paragraaf 2.6 geformuleerd zLjn. NieÈ technologische ontwikkelingen
vormden het uitgangspunt bij het bestuderen van nogelijke effecten, maar
verschillende agrarÍsch-politieke concePten.

De studie van Thiede (een beleidsnaker) is een goed voorbeeld van een
studie die in de overgangszone van onderzoek en beleid geplaatst moet
worden. Bij zijn analyse van de toekomst onderscheid behandeld hij in het
eerste deel de toekomstige ontwikkelingen in het landbouwonderzoek,
waarna hij in het tweede deel een aantal "sachzwànge" (onvertaalbaar)
beschrijft waar de politici zo snel mogelijk op in zouden moeten gaan
spelen. Eén van die Sachzwànge is "Ausnutzung der technischen
Fortschritte", de andere zijn "RÉcksicht auf die Umwelt", "Ungunst der
Wetbewerbslage", "Altersstruktur der Landwirte", "Begrenzung der
öffenÈlichen FinanzmiEtel" en "Abbau von Uberschtissen und Kapazitàten".
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In het derde deel geeft Thiede een beschrijvÍng van de situatie in 2000.
Ook in deze studÍe staat de technische ontwikkeling dus niet echtcentraal. IJellicht is het bij lange-ternijn ontwikkelingen onwenselijkzoniet onrnogelijk orn technorogische ontwiÈkelingen geisóleerd tebestuderen en te beschriJven.

4.3 .6 De studies met het onderwerp "Nachwachsende Rohstoffe" (agrifÍ-
catie)

De studie wan het Institut ftir Betriebswirtschaft van FAL in opdrachtvan DG VI van de Europese Commissie (010) is een economische evaluatie
van de te verwachten technische en institutionele innovatí.es voor
duurzame energiebronnen op micro- en macroniveau. De onderzoekers zettende nogelijkheden van de verbouw van oliehoudende zaden en bosbouw aftegen de teelt van granen die nu gangbaar is. Dat gebeurt via een doorhenzelf ontwikkerd rsectoral nul-tipeiioa sinuration model, met eentijdshorizon van 15 produktieperiodes.

o5, het onderzoek het FAl-rnstitut ftir Landwirtschaftlichte Marktfor-
schung is vergelijkbaar net o1o. ook hier is gebruik gemaakt van eennultiperiod sectoral prices model, rnaar ín diI geval ias aat georiënteerd
aan de eisen die- de vraagkant (de petrochemische industrie) sIelt.Het onderzoek van DECHEI'íA (o7) is een meer kryalitatieve en bredereverkenning van de nogelijkheden die er voor de landbouw zijn ongrondstoffen te leveren aan de non-food industrie. specialÉ aandacht iser daarbij voor de filière (een begrip uit de technoiogiedlmanica waarmeevertieale netwerken in het produktieproc." aangeduÍd wóraeí) tussen delandbouw en de chemische en farmaceutische industrie. Heel kort wordt ooknog de ro1 van die industrieën als leverancier aan de landbouw besproken.

,In P2, het projecÈ van een aantal senenwerkende instituten van FAL,wordt voor tarwezetmeel, aardappelzetmeel, koolzaadolie, rijnolie eneËhanol uÍ-t granen en halorruchten nagegaan welke bijdrage hËt verbouwenvan deze grondstoffen voor de (non-fóoà, ;vc)-industrie kan reveren aanhet oplossen van de agrarische problemen. ool wordt nagegaan wat de(economische) consequenties zullen zijn voor de met de landbouw verbondenberoepsgroepen en industrietakken, en wat de gevolgen zullen zijn voorhet rnilieu.
Hulpniddelen bij de analyse ríaren scenariotechnieken, functienodellenen een sectoraal procesanalysenodel 30)
rn P6, het grootscharige project dat in opdracht van het BMFTverricht wordt, worden naar riefst 26 groepen energiedragers,

grondstoffen voor de chemische industri" 
"n andere induslrieie grondstof-fen die gemaakt kunnen worden uit planten vanuit technisch, economisch,ecologisch, sociaal en "aussenpolitisch" oogpunt op voor- en nadelen

onderzocht.
Door vele onderzoeksgroepen uit verschillende

wordt aan het project meegewerkt 31).
we tens chaps richt ingen

Ondat van de laatste TA's geen onderzoeksrapporten beschikbaar warenkan nieË precies beschreven woiden hoe de opzet was en hoe en of aan destappen 4 en 5 invulling gegeven is/wordt. voor wat beÈreft srap 6 kangesteld worden per produkt(groep) geschetst wordt wat op langere termijn
de mogelijkheden en effecten kunnen zijn. Aanbevelingen zullln vooralgericht zijn op aanpassingen in het onàerzoeksbeleid en eventueel in hetnarkt- en prijsbeleid. Voor dat laatste geldt dat die aanbevelingen nÍetalreen op landbouwoverheden gericht hoevàn zijn, er kunnen bv. ook
suggesEies gedaan worden voor prijsbeleid ten aanzien van brandstoffen.

Terugkoppeling van de analyses met betrokkenen vanuit de maatschappij
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gebeurde bij P2 in ieder geval via de Kornmentargutachten die de Enquete-

Kommission (de opdrachtgeíer) heeft laten verrichten. Voor wat betreft P6

wordt er in de bàschrijving in de TA-databank niets vermeld over terug-
koppeling van analyses met betrokkenen'

4.3.7 Het project over onderzoekstransfer in de voormalige DDR (P4)

Dir project is vergelijkbaar met het proJect van WZB (P7) in de zin
dat het ook een bijdrage moest leveren aan het beantwoorden van een

wetenschappelijke iraalstelling. In de studie wordt de veronderstelling
dat aI het innovatiegeiichte technologische onderzoek zonder enige
neveneffecten eenvot àigp.g in de produktie ingeplant kan worden weerlegd'
Er wordt op Eewezen dat aÍ ti5dens de ontwikkeling zelf rekening gehouden

moet worden met problemen die in de inplenentatiefase zouden kunnen

optreden.
De arggmentatie wordt ondersteund door rniddel van een case-study naar

de eerste onderzoeksresultaten met genetische manipulatie (industrieel
geproduceerde enzynen). Daarvoor is geanalyseerd wat de voorwaarden zijn
waàronder deze prtdukten verder ontwikkeld en toegePast kunnen worden en

worden de effecten op het onderzoek zeLf, op de gebruikers (de

producenten) en de eindgebruikers (consumenten) beschreven en beoordeeld.
Hoe die effecten bepaalà zijn wordt uit de bron (de TA-databank 32)) niet
helemaal duidelijk. In ieder geval werd er in het project semengewerkt
tussen een sociaal-wetenschappeliJk onderzoeksÍnstituut, een

natuurwetenschappelijk onderzoeksinstituut en tlÍee bedrijven (het ene was

een producent van errz]men en het andere een gebruiker) '

4.3.8 Het moni-torende onderzoek in opdracht van TAB (Technikfolgen-
Abschàtzung des Deutschen Bundestags)

De Technikbeobachtung ofwel !Íonitoring die in opdracht van TAB uitge-
voerd wordt, wordt in de TA-databank als volgt beschreven 33):

Er vindt een voortdurende monitoring plaats van relevante technologi-
sche ontwikkelingen via een tamelijk grof, maar allesomvattend
zoekrasÈer. Elk halfjaar wordt er een keuze gemaakt voor een bepaald
toepassingsgebied, dàt vervolgens veel diepgaander bestudeerd wordt' Elk
nall5""r woidt ook, na afloop van zo'n verdiepende analyse, een

techniekrapport ("Technikreport") opgesteld, dat de resultaten en

aanbevelinlàn uit beide analyses in onderlinge s'menhang weergeeft'

4.3.9 De studie naar de nelkrobot (014)

Deze studie van de universiteit Göttingen bestond uit
rentabilitei-tsberekeningen die aange'wrld werden met een ondervraging van
50 boeren. De opzet is vergelijkbaar net die van de BsT-studie uit
Göttingen, maar de stappen 4 en 5 komen nÍet aan de orde, terwijl aan

urogelijke beleidsopties en technologische ontwikkelingsscenario' s (stap
6) sleàhts enkele algemene opnerkingen besteed worden.

4.3.10 Het onderzoek naar consumentenaccePÈatie van technologische ont-
wikkelingen in de landbouw (011)

Dit onderzoek geefc de resultaten van een enquete onder 326

consunenten weer, waarin deze hun oordeel (respectievelijk neer
voordelen, evenveel voordelen als nadelen, meer nadelen) konden

uitspreken over verschillende landbouwtechnologieën.
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De technologieën die beoordeeld konden worden waren chemischebestrijdingsniddelen, tuinbouw op substraat, kunstmest, genetischenanlpulatie bij planten, automatische dienroedering, de lradÍtionelefokkerij, de tradiÈionele plantenteelt, de melknachine en de alternatievelandbouw. De hÍer gebruikte volgorde geeft de voorkeur van de constrmentenIreer' van meest negatlef tot meest positief. De rest van het onderzoekbestond uit het interpreteren van de resultaten, waarbij ingegaan werd opgroePsPecifieke kenmerken, de ro1 van bekendheid ner te;hntËt-in tret
a-lggne-en en agrarische technlek in het bijzonder, de ro1 van hetnilieubersustzijn en de kwestie van risico--acceptatie.

4.3.11 Het onderzoek naar de runruelwertràglichkeit" van technische
ontwikkelingen Ín de landbouw (O13)

rn deze studie worden de nogeliJkheden verkend om agrarisch-technische innovatÍ'es te sturen 1n éen neer nilieuvrienàelijke rÍchting.Daartoe wordt aarngesloten biJ het nodel van de geÍnduceerde Èechnischeontwikkeling ("Hoderl des induzierten technÍsehen Fortschrittsn). rn dietheorie wordt veer nadruk gelegd op institutionele aspekten. rn ditartikel worden dearom institutionere randvoorwaarden àie a. ontwikkeringvan mllieuvriendelijke technologieën begunstigen dan wel verhinderenbesproken. venrorgens wordt ingegaan op concrete Ínnovaties in demestaaru'rending en innovaties in de gewasbescherming. Doel daarbij is hettoetsen van de theorie_van de geinduceerde techniséhe ontwÍkkeling.Daaron wordt in de anaryse de nadruk geregd op de wraag hoeorganisaÈorische en technl.sche vernieuwinlen àoor institutionele
randvoorwaarden bepaard worden. rn de slolparagraaf worden de con_sequenties afgeleid voor het totstandbrengào rà., een op ecologische ver-nieuwing geörÍenteerde politiek en onderzoeksbeleid.

Deze studie kan een probleengerlchte TA-studie genoemd worden omdatde bijdrage van technol-ogieën aan de vermindering van de nilieubelastingcentraal sÈaat. Er wordt veel aandachÈ besteed aan de institutionelevoorwaarden rraaronder technische en organisatorische innovatiesontwikkeld en toegePast worden. rn het onderzoek is niet of nauwelijks deopzet volgens de hie::rroor genoemde zes stappen te herkennen.

4.3.L2 Het onderzoek naar mesÈverwerking (O15)

Dit project Ís er op gericht verschirlende nethoden voormestven erking economisch te evarueren. Daarvoor wordt nagegaan 34):1)- Hoe groot de overschotten zijn en welke nilieuproblemen net die over_schotten verbonden zijn;
2) lIelke methoden voor mestverwerking er zijn en rrat de kosten daarlzanzijn;
3) Hoe de narktkansen van produkten van nestven erking zijn en4) wat de effecten van de voorgestelde technieken zulIen ii5n op aeregionale concentratie van de veeteelt.

4.3.1-3 Literatuurstudies

Een literatuurstudie kan beschouwd worden als een hulpniddel bij deonderzoeksonderdelen 2, 3 en 4 van een TA-proces. vooral bij de anarysevan fysiorogische effecten of ecorogische àff""t"r, kan vialiteratuurstudie geprofiteerd worden van de ervaring die elders opgedaanis, in het geval van BST bv. in de Verenigde staten. Andere aspecten(economische, sociale) zijn echter vaak sierk afhankelijk van iret land of
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de regio zelf. Ook voor de analyse van de besluitvorming (stap 4) zaL
literatuurstudie in veel gevallen te kort schieten en van terugkoppeling
van de analyses met de betrokkenen (stap 5) is per defÍnitie geen sprake.

Als geisoleerd onderzoek voldoet een literatuurstudie natuurlijk in
geen geval aan de ideale TA-opzet.

4.3.L4 Synposia en themabundels van tijdschriften

Synposia en tijdschriften kunnen als discussiefora beschouwd worden.
Hier vindt dÍskussie plaats tussen betrokken naar aenleiding van analyses
over technologische ontwikkelingen (stap 5). Op deze manier wordt een
meerwaarde toegevoerd aan de referaten die gepresenteerd worden. Per
slmposium verschilt de volledigheld in de deelname van betrokkenen. Soms

zijn er alleen natuurwetenschappelijke onderzoekers aantÍezí-g (57), soms
alleen sociaalwetenschappelijke onderzoekers (S9), soms ook komen ze
samen (of publiceren ze samen, zoals in 54).

Meestal zijn op slmposia, ook wanneer die niet door henzelf georgani-
seerd zLja, vertegenwoordigers van minÍsteries of van landbouworganisa-
ties aanwezíg, die keruris nemen van de onderzoeksresultaten en
aanbevelingen en op hun beurt lreer met suggesties voor verder onderzoek
komen.

Veelal zijn ook vertegenwoordigers van bedrijven aanwezí9. Bij 52, 55
en S8 was dat in ieder gevaL zo, en bij 57 waarschijnlijk ook.

51 en 53 werden georganiseerd door respectievelijk de milieubeweging
en de organisatie voor ecologische landbouw. Niet bekend is welke andere
groepen van deelnemers bij deze slmposia aanwezig waren.
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FT]NCTIES

5.1 Inleiding

In paragraaf 2.4.3 worden acht functies genoemd die volgens Smits en
Leyten aan TA toegekend worden. Op basis van hun inventarisatie geven
Snits en Leyten aan welke functies vaak samen voorkonen en welke niet. In
dit hoofdstuk zal besproken worden 1n hoeverre de bevindingen.uit deze
inventarisatie met de bevindingen van Snits en Leyten overeenkonen (par.
5.3). Speciale aandachË gaat daarbiJ uit naar de functie "participatíe
van maatsehappelijke groeperingenr' (par. 5.4)

In paragraaf 2.4.3 worden ook twee TA-concepten (het oude,
respectievelljk het nieuwe ofwel moderne) besproken en hun samenhang met
de acht functí-es. Hier zaL aangegeven worden bij welk eoncept de situatie
in Duitsland het beste aansluit (par 5.2).

Vooraf moet gesteld worden dat de hier verrichte inventarisatie
eigenlijk te beperkt geweest is om harde uitspraken te kurrnen doen over
de functie(s) van de gevonden TA's en het concept dat er aan ten
grondslag gelegen heeft. Het nieuwe TA-concept is nanelijk erg breed. Ook
diskussies die naar aanleiding van analyses verricht woràe, of di" juist
de aanzet voor die analyses vormen worden als onderdelen van het TA-
proces beschouwd. Niet al die diskussÍes worden in onderzoeksverslagen
vastgelegd. Zeket niet wanneer een bepaald onderzoek geen deel uitmaakt
van een officieel- TA-project (dat geldt bv. voor de hier
geinventariseerde literatuurstudies ) .

Bij het onderzoek is geprobeerd zoveel nogelijk aan het nieuwe TA-
concePt tegemoet te komen door georganiseerde vornen van diskussie
waarover gepubliceerd is (de slmposia) te betrekken in de inventarisatie.

5.2 Het TA-concept

Ondanks de hierboven beschreven tekortkomingen van het onderzoek kan
gesteld worden dat de beschreven situatie in Duitsland in zijn totaliteit
het beste aansluit bij het nieuwe concept. Enkele voorbeeld"i-, p""""r,
beter bij het oude concept.

Hierna zaL pet kenmerk aangegeven worden hraarop die constatering be-rust. De kerrnerken 6 (conceptueel gebruik van infornatie) en 7
(afstemrning op de besluitvorming) zijn daarbij buiten beschouwing
gebleven omdat de inventarisatie hierover geen informatie opgel-everd
heeft.

Kenmerk 5 (pluriforme onderzoekscapaciteit) wordt zeer duidelijk door
de inventarisatie bevestigd. Daarvoor kan verrezen worden naar bijlage
v.3

Veel aandachÈ voor het formuleren van de probleemstelling (kennerk 4)
lras er bij de TA's van de enquete-commissies (p1, p2, 01 t/no4), waar
dat gedaan werd door een afvaardiging uit het parlement, en het project
van WZB (P7), waar dat via een openbare conferenÈie gebeurde. Het BMELF
werkt tot nu toe wat meer volgens heÈ oude concept. Zowel bij p3 als bij
P5 was sprake van een algemeen gefornuleerde opdracht die door de
onderzoekers zelf verder werd afgebakend.

Dat het resultaat van een TA niet alleen bestaat uit een
onderzoeksrapport (kenrnerk 3) is door mij als uitgangspunt bij deze
inventarisatie gebruikt (vandaar het selecteren van s)rmposia), dus hier
kan noeilijk gesteld worden dat het onderzoek dit aantoont. van het
Delphi-onderzoek (P5) kan gezegd worden daÈ dit weliswaar een
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gestructureerde vorm van diskussie is, maar dat de nadruk toch vooral
ligt op het genereren van informatie voor beleidsmakers. Het sluit dus
wat meer aan bij het oude concept. Een duidelijke uitwerking van kenmerk
3 van het nieuwe concept is het !ÍZB-projecc.

Ten aanzien van de bescheiden verwachtingen die volgens het nieuwe
concept aan TA-onderzoek gesteld moeten worden (kennerk 2) is het
volgende geconstateerd. In verschillende rapporten wordÈ inderdaad
regelmatig gezegd dat de methoden voor het schatten van maatschappelijke
effecten erg beperkt zijn en dat de uitkonsten van analyses erg
afhankelijk zijn van flankerend beleid (dus niet alleen het
technologiebeleid). Hoe de opdrachtgevers hÍer tegenover staan is niet
onderzocht.

Kenmerk l- van het nieuwe concept is een gelijlcwaardige rol voor
gebruikers, betrokkenen en wetenschappers. Gebleken is dat de
maatschappelijke effecten veelal niet afgeleid kunnen worden uí-t louter
statistische gegevens. De enige manier is aan mensen te vragen wat ze er
van vinden. Sorns zijn dat deskundigen (bv. bij het Delphi-onderzoek),
sons zijn dat eonsunenten of boeren. In paragraaf 5.4 wordt dieper
ingegaan op de participatie van gebruikers, betrokkenen en (mede-
)wetenschappers .

5.3 Clusteringen van functies

Volgens Smits en Leyten vormen de functies 4, 7 en 8 een cluster dat
duÍdelijk bij het oude concept van TA hoort. Ik zie niet in waarom.
Vooral met betrekking tot de functies 7 en 8 is het een vreemde constate-
ring. Iíat betreft de functies 4 en 7 heeft het nellicht te maken met de
manier \raarop deze functies geformuleerd zijn. I{anneer functie 4 en 7 wat
neutraler geformuleerd zouden worden passen ze nijns inziens uitstekend
in het nieuwe concept. Functie 4 zou beter "monitoring" genoemd kunnen
worden in plaats van "early warning", en functÍe 7 beter "voorlichting
van het grote publiek over technologische ontwikkelingen". De huidige
formulering van functie 7 "het bevorderen van de acceptatie . . . .' miskent
het feit dat er juist onderscheid gernaakt moet worden tussen wenselijke
technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen die niet gewenst zijn.

Kijken we, rekening houdend met deze definities, naar het
geinventariseerde onderzoek, dan kunnen de volgende conclusies getrokken
worden:

Eén van de geinventariseerde TA's heeft betrekking op monitoring: het
project van TAB, "Beobachtung des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts tiber neue Entwickelungen, bei denen wesentliche Ausirkungen in
wirtschaftlichen, gesellsehaftlichen und ökologischen Bereich erwartet
werden" (PB). Zoal-s aL gezegd is er binnen heË kader van dat project
aandacht voor ontwikkelingen in de levensmiddelensector.

In dit geval is die monitoring gericht op informering van het
parlement (TAB is de parlenentaire TA-institutie), maar verwacht mag
worden dat de rapporten ook door anderen (bv. beleidsambtenaren) als
infornatiebron gebruikt zullen worden.

Voorlichting wordt vooral van belang geacht bij technologieën die
weerstand oproepen of dreigen op te gaan roepen (vandaar waarschijnlijk
de formulering: bevordering van acceptaEie). Voorlichting wordt echter
ook gegeven door instantÍes die een bepaalde technologie afwijzen. Een
voorbeeld daarvoor is de op grote schaal verspreide folder van die
Verbraucher InitiatÍeve (OV3). Voorlichting vanuit een wat neutraler
uiÈgangspunt gebeurt via het voorlichtingsboek OV2.
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Binnen de verschillende projecten was niet zoveeL aandacht voor voor-
lichting van het grote publiek. Daarin was vooral sprake van deelnane van
actieve maatschappelijke actoren (bv. rnilieugroeperingen), deels op eigen
initiatief. Deze deelnarne moeÈ als een verlrulling van functie 5 (wanneer
ze uitgenodigd werden) of a1s een vervulling van functie 1 (wanneet ze
zelf het initiatief nauen) beschouwd worden. De enquete-commissie
"Chancen und Risiken der Gentechnologie" (P1) en Gtinther Ihiede (Landwirt
im Jahre 2000, O8) hebben hun bevindlngen in publieksgerichte uitgaven
laten publiceren. Zij spraken in de voorwoorden daarvan de hoop uit dat
deze uitgaven een bijdrage zouden leveren aan de publieke discussie.

Er is niet nagegaan of er in Duitsland een speciale (overheids-
)instantie is voor publieksvoorlichting over technologie, zoals pWI in
Nederland.

Bevordering van het maatschappelij k veranÈwoordelij kheidsbesef van
(natuurwetenschappelijke) onderzoekers is rnÍjns Ínziens iets dat zeer ze-
ker binnen heÈ moderne TA-eoncept past. In feite wordt in deze functie
voorzien door alle TA's waarbij natuurweÈenschappers in contact komen met
Politici, beleidsmakers, sociale wetenschappers, vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties of het publiek. Bij verschillende TA,s rías
dat het geval, nanelijk bij enkele projecten en een aantal symposia.

I{at betreft functie 1 (versterken van posities in de besluitvorrning)
en functie 2 (ondersteunen van korÈe en rniddellange ternijn beleid)
constateren snits en Leyten dat deze meestal semengaan. Uit deze
inventarisatie blijkt dat niet. rn veel gevallen is er geen sprake van
een opdrachtgever, maar wordt door onderzoekers zelf het initiatief
genomen, dan is van functie 1 geen sprake (vergelijk bijlage v.4).

voorzover er wel sprake is van versterking van posities in de
besluitvorning blijkt dat niet alleen het parlement inltiatieven neemr,
maar ook de nÍnisteries van technologie en landbouw, en soms ook
nilieuorganisaties, consumentenorganisaties, bedrijven of
bedrijfstakorganisaties en nog enkele andere (zie ieer bijlage v.4).

Ook de constatering dat functie 1 en 2 ueestal niet samengaan met
functie 5 (het ondersteunen van naatschappelijke groeperingenj gaat hier
niet oP. De TA's van het parlenent zijn naast het versterken.,ran de eigenpositie tevens gericht op het betrekken van maatschappetijke groeperingen
bij het onderzoek via openbare dÍ-skussÍ.es en het laten veiricÉten van
Kommentargutachten. Bij het projecÈ van [.IZB, dat (mede) gericht is op het
ondersteunen van het overheidsbeleid, zijn maatschappelijke organisaties
benaderd om deel te nemen in het project.

AI eerder (paragraaf 2.6) kwem aan de orde dat functie 6 in een land-
bouwcontext een speciale betekenis krijgt. Doordat de overheid nauw bij
het onderzoek in de landbouwsector betrokken is kan aan het opsporen,
formuleren en ontwikkelen van maatschappelijk wenselijke en nuttige
toepassingen gestalte gegeven worden via het formuleren van
doelstellingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid en de vertaling
daarvan in onderzoekprogrrmma,s. Hi-erbij kan via deelneme van
maatschappelijke groeperingen combinatie plaatsvinden met functie 5, maar
dat is geen noodzakelijkheid. Meesxal- zaL het'zo zijn dat de wat diffuse
druk uit de maatschappij om te komen tot bezuinigingen op de
overheidsuitgaven voor en vermindering van de rnilieubelastÍng door de
landbouw door boerenorganisaËies, beleidsmakers en weÈenschappers omgezet
worden in vernieuwingen in het onderzoeksbeleid. Ofschoon het daarbij om
belangrijke verschuivingen binnen dat onderzoeksbeleid kan gaan, moet
toch gesteld worden dat het gaat om functie 2 (ondersteuning van bestaand
beleid) en niet on functie 3 (ontwikkelen van nieuw beleid) . Immers, aan
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de functie van het onderzoeksbeleid binnen het totale landbouwbeleid
verandert niet veel.

TA, s die het onderzoeksbeleid ondersteunen (te beschouwen dus als een
combinatie van de functies 2 en 6) zijn de verschillende symposia en
themabundels waarop of waarin resultaten van onderzoek gepresenteerd en
besproken worden (S2, 54, 56, 57, SB en 59). Verder hebben alle TA-
studies met onderwerp agrificatie (P3, P6, O7 en O10) aLs (neven)-functie
het doen van aanbevelingen voor het agrificatie-onderzoek. Daarneast
werden ook bij Pl- en O13 en LL onderzoeksaanbevelingen gedaan.

líat betreft functies 2 en 3 is het gemakkelijker onderscheÍd te maken
tussen "bestaand' en "nieuw" beleid dan onderscheid te maken tussen
korÈe- en lange termijn beleid. Het verschil tussen korte- en lange
termijn effecten is wel duidelijk, maar het verschil tussen korte- en
lange termijn beleÍd nlet. Het geven van aanzetten tot wezenlijke,
structurele veranderí.ngen in het beleid kan niet vereenzelvigd worden met
lange ternijn beleid.

Studies die biotechnologÍe of de nilieuproblernatiek als onderwerp
hebben bijvoorbeeld kunnen zowel aanbevelingen opleveren die
voortborduren op bestaand beleid alsook aanzetten geven voor "nieu!Í"
beleid (bv. op het terrei-n van regelgeving). Zeker als het on regelgeving
gaat kan het zijn dat die op zeer korte ternijn ingevoerd dient te
worden.

Zojuist is aI verneld dat de agrificatie-studies in hoofdzaak een
bijdrage leveren aan het onderzoeksbeleid, en dat wordt beschouwd a1s een
combinatie van functie 2 en functie 6.

Over blijven dan de studies die in bijlage V.7 bijeengebracht zijn
onder het kopje "toekomst landbouw". Bij dÍe studies gaat het wel
duidelijk om functie 3.

5.4 Participatie

Een TA-proces vol-gens het nieuwe concept vereÍst participatie van
niet-onderzoekers. Door het laten deelnemen van Daatschappelijke
belangengroeperingen in TA-processen die door de overheid of door
onderzoekers geinitieerd zÍjn kan gestalte tegeven worden aan functie 5,
het ondersteunen van maatschappelijke groeperingen.

In de in het conceptuele kader besehreven ideale onderzoeksopzet
heeft die partieÍpatie expliciet plaats gekregen in stap 5, het
terugkoppelen van de analyses met de betrokkenen. Bij enkele van de
geinventariseerde TA's echter liírem of kont participatie ook in andere
fasen van het TA-proces voor. In het project van WZB (P7) worden
(vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties al bij de
afbakening van het onderzoeksterrein (stap 1) in het proces betrokken.
Verder blijkt , zoaLs in het vorige hoofdstuk aI vasÈgesteld is, dat voor
het inschatten van effecten veelal allerlei betrokkenen geinterviewd
worden. Ook dit kan als een vorm van participatie beschouwd worden, zij
het dan dat het een meer passieve vorm van participatie is, de
geinterviewden hebben nanelijk geen invloed op de afbakening van het
onderzoeksterrein en hebben ook geen directe invloed bij het opstellen
van beleÍdsopties en aanbevelingen. Deze vorm van particÍpatie vond
plaats bij P3, O4, O11, 012 en O14. Participatie zoals in stap 5 bedoeld
is (terugkoppeling van de analyses met de betrokkenen) vond plaats bij de
TA's die door of in opdracht van de enquete-commissÍes verricht zijn (PI,
P2, 04, en waarschijnlijk ook O1 t/m O3), via het laten schrijven van
zogenaamde Kornmsngargutachten, en vond/vindt ook plaats bij P7 (via de
Auswertungskonferenz), en P5 (het delphi-onderzoek).
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Bij dac laatste onderzoek was alleen sprake van participatie van door
de onderzoeker geselecteerde deskundigen, maar die deskundigen waren wel
zo gekozen dat ze verschillende groepen met verschillende belangen
vertegeff oordigden. Bfj controversiële onderwerpen brengen deze
deskundigen niet zozeet "objectieve" kennis in, maar gerroon hun eigen
mening of inschatting.

Niet uitgesloten is dat ook bij andere TA's dan de hier besprokene
participatie van betrokkenen heeft plaatsgevonden zonder dat het in de
publikatie die ik onder ogen gehad hebben vermeld werd (bv. via een
begeleidingscomniss ie ) .
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CONCLUSIES NAAR M}.ILEIDING VAIiI DE CASE-STUDY

6.1 Inleiding

In deze case-study is eerst een beschrijvend overzicht gegeven van
TA-activiteiten voor de landbouw in Duitsland en is daarna nader ingegaan
op de wÍ-jze van Ínstitutionallserlng (ultvoering, initiatief, financle-
ring). Vervolgens zijn de onderwerPen en asPecten die in de TA's aan de
ordó kornen besprok.t. D. oPzet van de TA's is geanalyseerd en er is nage-
gaan welke functies vervtrld worden en volgens welk TA-concept dat ge-
beurt.

ïn tabellen (bijlage V.3 x/m V.8) achter in dit rapport is de
informatie ovèr institutÍonaliserÍng, onderwerp en asPeeten nog eens
srmengebrachÈ.

On de orwang en ook de aard van de verschill-ende TA-activiteiten aan
te kunnen geven zí-jn deze geclasslficeerd volgens een aantal ideaaltypen.
De volgende criteria werden daarbij gehanteerd:
- staan de geinventariseerde TA's met elkaar in verband doordat ze deel

uitmaken van een programma?
- betreft het een onderzoeksactiviteit? En zo ja:
- is de onderzoeksgroep nulti-disciplinair samengesteld?
- worden er veldonderzoek en/of statisÈische analyses verricht of

betreft het aIIeen l1Èeratuurstudie?

Aan de hand van deze criteria werden de TA's ingedeeld in de catego-
rieën PROGRA!íMA'S, PROJECTEN, ONDERZOEK, LITERATUURSTIrDIES, SAUENKOMSTEN

EN OVERIGE TA'S (zie par. 2.2 voor de definities en hoofdstuk 12 voor een
evaluatie van deze indeling).

6. 2 Institutionalisering

Parlenentaire institutionalisering van TA is Lang uitgebleven in
Duitsland. Dat vormde echter geen reden voor het uitblijven van TA-
onderzoek. In het rnidden van de jaren'80 heeft de Duitse Bundestag twee
enquete-commissies belast neÈ het opzetÈen van TA-onderzoek. De eerste
commÍssie had als opdracht de "Chancen und Risiken der Gentechnologie" te
onderzoeken en de tweede moest ervaring opdoen net TA om zodoende te
kunnen adviseren over de pernanenÈe inrichting van een parlementair TA-
instituut. De commissie zexxe drie pilot-projecten op, waarvan er tlree
betrekking hadden op landbouw.

Sinds L990 is er wèI een permanente parlementaire TA-organisatie, het
Briro ftir Technikfolgen-Abschàtzung des Deutschen Bundestags (TAB). Dit
bureau is ondergebracht bÍj de Abteilung fÉr Angewandte Systemanalyse van
het Kernforschungszentrun Karlsrutre (AFAS-KfK), een onderzoeksinstituut
van het Bundesministerium fiir Forschung und Technologie (BMFT). Samen met
dit instÍtuut voert TAB een breed opgezette "monitoring" uit van nieuwe
technologische ontwikkelingen, onder andere in de levensmiddelensector.

AFAS-KfK, zoaLs gezegd een onderzoeksinstituut van het BMFT, heeft
zich gespecialiseerd in TA. Het instituut is de hoofduitvoerder in een
groot TA-project van het ninisterie op het gebied van de "Nachwachsende
Rohstoffe" (agrificatie). DaarnaasÈ draagt het instituut zorg voor een
TA-databank.

Het ninisterie van landbouw, het BMELF, heeft zelf ook TA-
initiatieven genomen. Het heeft het eigen onderzoeksinstituut FAL een
onderzoek laten verrichten naar de gevolgen van de inzet van BST en
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verder heeft het het Landesinstitut Socialforschungsstelle Dortmund een
Delphi-onderzoek laten verrichten naar trends in dè ontwikkeling van
biotechnologie en mogelijke gevolgen daarvan.

Enkele nilieuorganisaties hebben srmen met de stiftung Mittlere
Technologie een synposiun over genetische nanipulatie geoiganÍseerd en de
lezingen laten uiÈgeven. Ook de stichting voor ecologische-landbouw heeftzo'n slmposium georganiseerd. De bedrijfstakorganisatie DECHETÍA (chenie)
doet ondetzoek naar mogelijkheden voor agrificatie. Een consumentenor-
ganisatie heeft een actie gevoerd tegen BST die begeleid werd door eeninfornatiefolder.

Flink wat onderzoek wordt door onderzoeksinstituten zelf geinitieerd.
Naast de sociaal-wetenschappelijke instituten van FAL zijn dat vooral in-stituten voor agrarische economie, agrarische politiek en agrarisch
marktondetzoek van universiteiten. Het genootschap van sociàaI-
weÈ-enschappelijke onderzoekers in de landbouw heeft een s1rmposium over
Èechnische ontwikkeling in de landbouw georganiseerd.

Daarnaast hebben enkele onderzoeksinstituÈen die nieÈ tot het
randbouwonderzoek gerekend kunnen worden TA-initiatieven op rand-
bouwgebied ontplooid. Enkere projecten daanran zijn zo opgezex dat ééninstituut de hoofduiwoerder of coördinator is, terwijt àiaere institutenexPerts leveren of deel-onderzoek verrichten. Op deze rnanier wordt het
landbouwonderzoek ook bij die TA,s betrokken.

6.3 Oriëntarie

6.3.L Onderwerp; technologiegericht en probleengericht

meeste geinventariseerde TA,s zijn technologiegericht. Daarvan
hebben één project, twee literatuurstudies, tnee s)mpósia en één
thenabunder betrekking op bioÈechnorogie in het aliemeen. De twee
slmposia beperken zÍch tot de plantaardige sector, één van de tweeliteratuurstudies tot de zuivelsector.

Drie projecten, drie onderzoeken, vier literatuurstudies, tríee
slmposia en een voorlichtingsboek behandelen toepassingen van genetischemanipulatie. Eén literatuurstudie daarvan beperkt zich tot toefassingen
op dieren en een andere tot de toepassing op planten en micro-organiÀ-
men. Eén project, drie onderzoeken, één literatuurstudie en de folder vande consumentenorganisatie richten zich specifiek op BST. Eén project
heeft herbicide-resistentie als onderwerp.

Eén onderzoek heeft de nelkrobot a1s onderwerp. Een andere TA richtzich op de begeleiding van de inplenentatie van expertsystemen in de
tuinbouw.

Technisehe innovatie in het algemeen, maar dan wel met een zekere
concretisering van toepassingen, staat centraal in één project, één
onderzoek, één literatuurstudie en één synposiun. Agrific"ii" i" h"t
onderwerp van twee projecten, drie onderzoeken en twee s)rmposia.

De laatste TA die als technologiegericht beschouwd kàn-worden is een
onderzoek naar mestverwerking. Evenals voor de studies over agrificaciegeldt voor deze studie de redenering dat het technische onderioek waarop
de TA betrekking heeft we1 probleemgeoriënteerd is, maar het TA-onderzoekzelf niet.

I'Iel probleemgeorÍënteerd is een onderzoek naar Umweltvertràglichkeit
van technische innovaÈies. Ook probleemgerichx zLjn vÍjf onderzàeken die
toekomst-scenario's voor de landbouw schetsen. Voor deze studies geldt
overigens dat ze minder goed voldoen aan de (bij deze inventarisatie als
selectiecriterium geformuleerde) eis dat concrete technologische
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ontwikkelingen centraal staan in het onderzoek (zie par. 2.6). Ze ziin
we1 geselecteerd, omdat ze in Duitsland tot TA gerekend worden.

6.3.2 Aspecten

Niet alle bestudeerde TÀ's zijn gericht op het bespreken van
maatschappelijke aspecten van technologische ontwikkelingen in de meeste
brede zin van het woord. Enkele studies beperken zich tot econornische
aspecten en andere weer tot een bepaald thena (bv.
consumentenaccep tat ie ) .

In de meeste studies komen economische aspecten in ieder geval uitge-
breid aan de orde. Veelal worden daarbij ook (landbouw-)structurele
aspecten in beschouwing genonen. Na economische asPecten krijgen ook
ecologisehe aspecten en in iets mindere mate sociale aspecten ruime aan-
dacht. t[Índer uitgebreide aandacht is er voor juridische, politiek-
bestuurlijke (in uitgebreidere zin instiÈutionele aspecten), filosofische
aspecten en ethische aspecten. Dit heeft te maken met het onderscheid
tussen aspecten en effecten. Nogal wat studies (bv. de BST-studies) waren
primair gericht op het bestuderen van nogelijke effecten (economische,
structureel, sociaal, ecologÍsch).

In twee sÈudies ligt de nadruk op slechts één maatschappelijk aspect,
dat bovendien niet in een rijtje economische, sociaal, etrz. ingepast kan
worden (meer een thena dus). Dat zijn de twee onderzoeken naar
consunentenacceptat ie .

Twee andere aspecten ofwel thena's die niet in het bovenstaande
rijtje zijn in te passen, zijn de acceptatie door gebruikers (boeren) die
onderzocht werd in één van de BST-studies en in de sÈudie over de melkro-
bot, en de gezondheid dan wel welzijn van het dier, die aan de orde kruaur
in de meeste BST-studies.

Bij het onderzoek naar consunentenacceptaÈie van BST ging het er niet
zo zeer om de mening van die consumenten over BST weer te geven, maar om

het vertalen van die meningen in een voorspelling over de effecten van de
toelating van BST op de vraag naar rnelkprodukten. Evenzo werden de
enquètes onder boeren (onder andere) uitgevoerd om een schatting te maken
van de snelheid waarmee de technologische ontwikkeling (BST en nelkrobot)
zich zow kunnen verspreiden.

Verschillende symposia waren hoofdzakelijk gericht op het evalueren
van het onderzoeksbeleid. Deze syrnposia kunnen tot TA gerekend worden,
omdat ze een bijdrage leveren aan de sturing van het onderzoeksbeleid,
bv. op het terrein van de agrificatie. Dat neemt niet weg dat de
invalshoek op deze symposia meestal nogal beperkt is (Bijvoorbeeld "l{at
zijn de uarktperspectieven?") .

6.3 - 3 Funoties

De gevonden TA-initiatieven in Duitsland sluiten in hun totaliteit
duidelijk aan bij het nieuwe TA-concept. Er is nanelijk een pluriforme
TA-onderzoekscapaciteit en er is over het algerneen een grote deelname van
betrokkenen. Van enkele TA-studies afzonderlijk komen echter enkele
kenmerken meer overeen met het oude concepÈ.

De conclusies ten aanzien van clusteringen van functies verschillen
nogal van de conclusies die SmiÈs en Leyten uit hun inventarisatie van TA
in een aantal landen trokken. Zo blijken volgens rnijn bevindingen functie
2 (ondersteuning van korte en middellange termijn beleid) en functie 5

(ondersteuning van maatschappelijke groeperingen) wèI vaak samen te gaan,
en functie I (versterking van posities in de besluitvorning) en functie 2
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juist niet altijd (het initiatief voor TA-onderzoek wordt niet altijd
door beleidsactoren genomen, maar ook door onderzoekers zelf). Verder ben
ik het niet eens met de constatering van Smits en Leyten dat de functies
4 (early warning), 7 (bevorderen van de acceptatie van technologie door
het grote publiek) en 8 (bevorderen van heÈ verantwoordelijkheidsbesef
van onderzoekers) slechts bij het oude concept horen. l{its functies 4 en
7 wat neutraler gefornuleerd worden als "monitoring" respectievelijk
"voorrichting" passen ze nijns inziens uitstekend in een modern TA-
concept.

Speciale aandacht is besteed aan functie 5: "ondersteuning van maat-
schappelijke groeperingenrr. Participatie van maatschappelijke
groeperingen in TA-processen vindt op veel verschillende manieren plaats
in Duitsland, bv. bij de afbakening en onderwerpskeuze, bij het in kaart
brengen van effecten (interrriewen van betrokkenen) en door het laten
beoordelen van onderzoeksresultaten. Ook is gebleken dat rnaatschappelijke
groeperingen zèIf initiatieven nemen, een invulling van functÍe 1 dus.

6.4 OpzeX en nethoden

In paragraaf 2.5 is een modelopzex gepresenteerd voor het uitvoeren
van een TA. De inventarisatie heeft enkele TA's opgeleverd die volgens
zo'n model opgezet zijn, met als beste voorbeerd het project over
herbÍcide-resistentie van landbouwgewassen van heÈ l,Iissenschaftszentrun
Berlin (zie par. 5.3.1 en bijlage V.2).

van nogar wat TA's rras een uitgebreide analyse van de opzet niet
nogelijk, omdat er te weinig Ínfonnatie over beschikbaar was. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de twee projecten over agrificaÈie.

De groep van BST-studies, waarvan de rapporten wel alle bestudeerd
zijn, is als uitgangsmateriaal genomen voor een uitgebreide bespreking
van de verschillende stappen uit de modelopzet. voor elke stap is
nagegaan hoe deze in de praktijk ingevuld wordt. In de BST-studies lag de
nadruk op het analyseren van effecten en het opstellen van scenario,s.
Veel ninder aandacht was er voor de analyse van de technische onEwikke-
ling, het opstellen van een sociaal-technische kaart en de analyse van de
besluitvorning. I{er werd in de rapporten de fysische werking eÍr
uitwerking van BST neestal uitgebreid beschreven.

Methoden die gebruikt worden kunnen in vier groepen onderscheiden
worden:
1) Methoden voor het verzrmelen van infornatie;
2) Methoden voor heÈ berekenen van scenario's en het doen van voorspel-

lingen;
3) Methoden voor het organiseren van de cornmunicatie tussen onderzoe-

kers, betrokkenen (bereidsmakers van overheid, bedrijfsleven en
belangenorganisaties) en gebruikers (boeren als gebruikers van
technologieën en consunenten als gebruikers van eindprodukten);

4) Metfroden voor de \reergave van de onderzoeksresultaten.

adL.
GebruÍkt worden statistische gegevens (vooral voor het schatten van
economische, structurele en sociale effecten) , literatuurstudie (vooral
voor het schatten van gezondheidseffecten bij dieren, ecologische
effecten en het bespreken van andere maatsehappelijke aspecten) en verder
vooral interviews, variërend van open interviews met experts tot zeer
gestructureerde enquetes onder bedrijven, boeren en consumenten, of
vertegenwoordigers van die groepen.
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ad2.
Kwantitatieve scenario's worden opgesteld voor het schatten van macro-
economische en structurele effecten. Meestal vindÈ daarbij ook een meer
kwalitatieve bespreking van deze effecten plaats. Andere effecten worden
in het algeueen ook op l«salitatieve wijze besproken. Een uitzonderí-ng
wordt soms gemaakt in Delphi-onderzoek, waarin deskundigen de mate waarin
effecten (die dan neestat heel algemeen omschreven worden) op zouden
kunnen treden op een schaal aan moeten geven.

ad3.
Volgens het nieuwe concept moet deze coumuní-catie binnen het TA-proces
gestalte krijgen. Dat gebeurt bv. op conferenties op verschillende tijd-
stippen binnen het project (het líZB-project), of door een onderzoeksgroep
die samengesteld is uit wetenschappelijke actoren en parlementsleden, die

bovendien in diskussie treden met maatschappelijke groeperingen (de
eerste enquete-connissÍe) .

Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de betrokkenen vindt
lang niet altijd plaats. Dat betrokkenen niet de kans krijgen het TA-
onderzoek te beoordelen, neemt echter niet weg d.at ze vaak wel hun
oordeel over de technologische ontwikkeling zèlf mogen uitspreken.
Immers, de belangrijkste informatiebron voor de onderzoekers zijn de
meningen van betÍokkenen, die geinventariseerd worden door niddel van
interviews en enquetes.

ad4.
De manier waarop onderzoeksresultaten weergegeven worden is geen
onderwerp van analyse geweest.

Een methode die het verzamelen van infonnatie (1) en het organiseren
van (anoniene) diskussie tussen betrokkenen integreerË (3) is de Delphi-
methode. Een Delphi-onderzoek is een ondervraging van deskundigen in twee
ronden. In de eerste ronde worden problemen en ontwikkelingen geinven-
tariseerd en ríorden (eventueel) effecten kwantÍtatief geschat. In de
tweede ronde worden de deelnemers met elkaars antwoorden geconfronteerd.

De opzet van de geinventariseerde probleemgerichte studies komt niet
of nauwelijks overeen met de uodelopzex. De voornaamsÈe reden hiervoor is
dat technische ontwikkeling dus niet echt centraal staat. !Íellicht is het
bij lange-ternijn ontwikkelingen onwenselijk, zo niet onnogelijk, om
technologische ontwikkelingen geïsoleerd te bestuderen en te beschrijven.

Ook een deel van de technoJ.ogÍegerichte studies laat zich noeilijk
met de modelopzet vergelijken, om de volgende redenen:
- het is een opzet voor zeer uitgebreide, integrale TA-projecten. In

deze inventarisatie zijn ook studies geselecteerd waarin niet alle
zes de stappen aan de orde komen, bv. literatuurstudies, waarin een
terugkoppeling met betrokkenen per definitie ontbreekt, samenkomsten,
waar die terugkoppelÍng juist wel plaatsvindt ook al maakt die vaak
geen deel uit van officiëIe TA-projecten, en voorlichtingsactivitei-
ten;

- sommige studies richten zich geheel op één aspect-thema, bv.
onderzoeken naar consumentenacceptaËie ;

- TA-projecten kunnen ook gericht zijn op de begeleiding van de
implementatie van technologieën, met als doel het nut van het gebruik
van die technologieën Ëe maxinaliseren.
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4)

s)

NOTEN BIJ DEEL II:

L) If neU gebruik gemaakt van het votl,edige referaat, een samenvatting daarvan is te vinden in het
syrposiuverstag, zie Beusmam V., Iechnikfolgenabachàtztng in der Landlirtschaft -Beispiete-,
Technischer Fortschritt in der L6,ldlirtschàft - Tendenzen. Ausrirkulgen. BeeinflussrnE, Landrirt-
schaf tsverlag ilUrster-Hi ltrrp, 1990, Wg 137- 144

2) uitteg over de betekenis van de codes is te viÍrden in paragraaf 2.2.

3) vgt. fite P241 van de TA-databank vsn sTll-internetionat.

vgt. fite 1245 van de TA-databank van STll.

Zie fiLe 1245 van de TA-databank van SIll.

6> zie fite P1040 van de TA-databank ven Sïll, de titet van het project isttBeobachtungen
rissenschaftlich-technischer Entr.ickelulgen in Rahnnn der Einrichtung,TechnikfoLgenabschötzung
Deutscher Bundestag (TAB)rn.

zie de vorige noot.

de onvang van het onderzoek is 50 mensjaar, zie file P84 van de TA-databank van sTll.

zie fite P84 van de TA-databank van ST[.

10) vgt. Biotechnotoqische Forschunq in der FAL -Ein Bericht des senatsausschusses rBiotechnoLosier
der FAL-. Landbauforschtng Vötkenrode,42. Jahrgang (1992), lteft 2, par. 5.

11) vgt. Beusmann, V.,'Dot[, ll.; lleander, E. en Schrader, H. (1991): iiberteEunoen zur Konzeption
einer sozioökonqtischen Beqteitforschwrg zu den Ausrirkunqen der Biotechnolooie auf die Land- und

12) Seusmann heeft voor een llATo Advanced Strdy Institute het hoofdstuk rltrpact of Biotechnotogy on
Internationat ConPetition and Trade: Agricutturat and Food Productsrr geschreven voor het binnenkort
te verschijnen boek: Sukan, S.S. and F. Vardar-Sukan (hrs): iecent Advances in Industriat
Apo[ ications of BiotechnotoEy

13) oat stoÍrd te tezen in de brief van 14-4-1992 die ik van Beusmann ontving in antroord op een
verzoek om informatie. In die brief en in een daaraan voorafgaand tetefoongesprek tiet hij reten erg
geïnteresseerd te zijn in een verdere uitrisseling van informatie en gedachten ltlet lederl,andse TA-
onderzoekers. Hij orderhoudt op dit nrmnt at kontakt mt de transe onderzoekers Joty en Bonny (zie
ook het hoofdstuk over Frsnkrijk) en ril, dit,t€trerk graag uitbreiden.

L4) Guetteauftrereitunosprodukte - t{arktchancen und RueckrirkunEen auf die regionate Konzentration
der Tierhaltung, zie fite Plt74 van de TA-databank van SII.

l-5) vgt. fil.e P965 van de TA-databank van STI.

16) zie fite P363 van de ïA-databank van STlt.

L7) vgt. Berg I. von, H. Biicker-Gàrtner: Aufbau einer Datenbank riber Institutionen. Proiekte und
Veröffenttichunqen auf dem Gebiet der Technikfotqenabschàtzunq (TA). Kfk-AFAs, Kartsruhe, 1968.

18) vgt. fite DE 16Í400 van de AGREP-database.

7)

8)

e)
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19) nutrrmann, Georg: Risikokcnm"nation 0ber bio- rrrd Gentechnotogie. Dit onderzoek rordt venneld in:
Deutsche Forschtngsgeminschaft, Progrdtme ud Projekte, 1990.

20) zie noot 17, btz. 1.

21) oat rordt venrpld in de betreffende fites van de TA-databank.

22) zie de vorige noot.

23) Iechnisch-retenschappetijk rit zeggen dat de retenschappetijke grordstagen van een technol,ogie
besproken moeten zijn, dat kan zijn de nrnier raarop een produkt geproduceerd zijn, mar het kan ook
de beschrijving van de rerking zijn (bv. bij BST).

24) BST staat yoor Bovine Scmatotropine, cen hontnon dat van natur. aanrezig is bij koeien. Door
genetische gemaniprleerde micro-organismn kan BST geproduceerd rorden dat ideÍrtiek is ean het
natwrtijke BST. Dit produkt kan gebruikt xorden on de rctkproduktie per koe te verhogen.

25) esr is vanrege de rijze ven todienen (injecteren) ats geneesmiddet aangevraagd. Het kan niet
ats [Esthu]pstof aangevraagd lorden, oodat het vanlege het injecteren niet aan de
toetatingsvoorschriften daarvoor votdoet (O\r3: 5). Bij de Europèse ccnrnissie is de aanvrsag nog
steeds in behandeting. De besluitvonning is voortopig uitgesteld.

26) oeze opsomning stond in het slothoofdstuk van P5, die (lrnt uitzoÍrdering van 0í2) de taatst
Yerrichte BsT'studie is en daarqn teyens de tekortkmingen van de andere hier besproken stldies rnee
kon nemn in de bespreking.

27) voor de beschrijving van dit oÍrderzoèk is gebruik gemaakt van het projectvoorstet. Dat het
project irmiddets loopt is zeker, maar het is natuurtijk niet zeker d6t al,te anÈities uit het
projectvoorstel ook raargemaakt rorden c.q. zijn.

28) Oat rordt vemetd op bl,z 16 van het projectvoorstet

29) De kosten zijn voor de opdrachtgever taag,ondat atte deskundigen gratis hr,n medererking
vertenen en de conrnrnicatie schriÍtetijk kan verlopen. De kosten van dit onderzoek bedroegen 99.120
Dt{ (TA-fite P545), terrijt de kosten van het t2B-project 1.700.000 Dlrt bedragen.

30) zie fite P239 van de TA-databank van STt{

31) zie íil.e P84 van de TA-databank yan STI

32) zie TA-fite P9ó5 van de TA-databank van STN.

33) zie fite P1040 van de TA-databank van STtt

34) zie f ite Pl'174 van de TA-databank van STlt
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DE OVERIGE IA{DEN EN DE EG

INTERNATIONALE TA - ACTIVITEITEN

7.1 Inleiding

De belangrijkste initiatiefnemers van internationale TA-activiteiten
in Europa zijn DG XII (wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling) van de
Europese Corunissie met diverse TA(-gerelateerde)-progranma's eÍI de OECD

met haar rapporten over bÍotechnologie. Ook DG VI (landbouw) van de
Europese ComnissÍe heeft enkele TA-activiteiten geinitieerd. Van de FAO

zijn o.a. de expert-consultations als TA-actÍviteiten te beschouwen. Het
Europese parlement heeft een eigen TA-bureau, STOA.

Verder zijn er enkele andere TA-achtige organisaties actief bi.nnen de
EG o.a. CUBE (Concertation unit for Biotechnology in Europe; ingesteld
door de Europese Conmissie) en de Europese stichting tot verbetering van
de levens- en arbeidsomstandigheden (ingesteld door de Europese Raad).

Aan ISNAR, de International Senrice for National Agricultural Re-
search, wordt hier geen aandacht besteed omdat deze organisatie zich
vooral richt op onËwikkelingslanden.

7.2 Yeraatwoording (de codes verwijzeÍt rtaax bijlage V.9)

AIle rapporten van het FAST ll-progremma (PR 1 t/n 3) ríaren aanwezig
bij NOTA. Project-informatie over SAST was ook aanwezig bij NOTA, onder-
zoeksrapporten nog niet. In een map uit TA-archief van het LEI werd een
beschrijvÍng (CaII for tender) van het SAST-project over biotechnologie
(PR4) aangetroffen. In diezelfde nap werd informatie aangetroffen over
CUBE, een kopie van L1, en een semenvatting van OT4.

Pl, P4, P5, L2, L3 en OV3 werden aangetroffen in het TA-archief van
het LEI.

P3, S1, 52, 54, 55 en één van de rapporten van P2 werden aangecroffen
in mlva. CAB-economics leverde 0T1 en 53. De laatste bleek ook op de LEI-
bibliotheek aanwezig te zíjr..

OV2 is één van de projecten tíaarover infornatie aangevraagd is bij
EG-Iiaison in Den Haag. De titels van die projecten waren aangetroffen in
het publikatÍe-overzicht EIIRO-ABSTRACTS in Technieuws Europa.

OT2 en OT3 werden genoemd in één van de stukken van het TA-congres in
Milaan.

7.3 De Europese Gonmissie

7 .3.L Inleiding

De Europese Commissie is in de laatste tien jaar in toenemende maÈe
eigen onderzoekprogramma's op gaan steLl-en die er toe moeten bijdragen
dat het potenÈieel dat door wetenschap en technologie geboden wordt
optimaal benut wordt. Die onderzoekprogramna's hebben de vorm van elkaar
overlappende kaderprogramma's van vier jaar, rraarvoor telkens nÍ.euwe
doelstellingen en prioriteicen worden vastgelegd. In heÈ algemeen wordt
geen eigen onderzoekscapaciteit gecreëerd, maar is het de bedoeling dat
onderzoeksinstituten, onderzoekbureaus en universiteiten van de lidstaten
met concrete voorstellen komen. Bij de selecEie van die voorstellen wordt
veel nadruk gelegd op nogelijkheden voor s€rmenwerkÍng en integratie.
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De progranma's FAST en MONITOR van DG XII (DÍrectoraat-Generaal
I^Ietenschappen, Onderzoek en Ontwikkeling)

7 .3.2.L Algemeen

Onderdeel van e1k kaderprogrrpma is telkens een progremma met een ex-
pliciete TA-functie. Deze programma's worden gecoördineerd door het Di-
rectoraat-Generaal I'Ietenschappen, Onderzoek en Ontwikkeling (DC XII) .

Achtereenvolgens waren/zíjn dat FAST I (Forecasting and Assessment in
Science and Technology), FAST II en nu MONITOR (nog niet afgerond).
MONITOR is onderverdeeld in drie deelprogramm4's; FAST, SAST (Strategic
Assessment in Science and Technology) en SPEAR (Support Programme for
Evaluation Activities of R&D Prograrnrnss).

(},ÍONITOR-)FAST is het vervolg op de eerdere FAST-programma's. Binnen
FAST wordt interdisciplinair verkennend onderzoek gedaan naar lange ter-
mijn-effecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in
wisselwerking net maatschappelijke en economische veranderingen op Euro-
pees en wereldniveau. Bij FAST I en II beperkte het perspectief zich tot
Europa, daarentegen is het FAST-onderdeel van MONITOR vooral mondiaal
geöriënteerd.

Binnen het kader van SAST wordt interdisciplinair strategisch onder-
zoek gedaan naar wetenschappelijke en technologisehe ontwikkelingen op
korte en middell-ange terrnijn. SAST richt zich op specifieke onderwerpen
waarontrent de beleidshoofdlijnen al vastliggen, maar die voor de
irnplementaÈie verduidelijking van de problematiek vereÍsen.

SPEAR tenslotte is een meer meÈhodologisch progrrm-a met als doel de
I«ualiteit en het nut van de R6D-evaluaties van de EG te verhogen. Het on-
derzoek binnen SPEAR onrvat horizontale evaluaties van EG R6,D-onderzoek;
studies ter verbetering van de methodologie van R&D-evaluatie en coördi-
natie van bestaande activiÈeiten op het gebied van onderzoeksevaluatie in
een netwerk L).

De aanzetten voor een dergelijke driedeling (prognose, strategische
analyse en evaluatie) waren tijdens het FAST ll-project al aanwezig (via
het schrijven van enkele strategische dossiers, te vergelijken net SAST
en het doen van enkele I'horizontal studies", te vergelijken met SPEAR),
maar waren toen nog onvoldoende uitgewerkt.

Hieronder zal nog verder ingegaan worden op het al afgeronde project
FAST II en op het enige specifiek op de landbouw gericht deelproject van
MONITOR: "Strategy for developing biotechnology research -and exploiting
the results- to meet the challenges facing the community in farming,
forestry and the agro-industry" (SAST-project No 4). FAST I was al voor
1-986 afgerond en komt daarom hier niet verder aan de orde.

7.3.2.2 FAST II

Het FAST II-progrrmma bestond uit vijf deelprogramma's waarvan er
twee volledig op de landbouw betrokken waren en één gedeeltelijk. Die
programma's waren "ïhe future of the food system" (PRl), "Ihe integrated
development of naÈural renewable resources" (PR2) en "Changes in the
relationships between technology, work and emplo1ment". Dit laatsÈe
progrrpÍna was onderverdeeld in een drietal projecten die zich
concentreerden op nieuwe technologieën (robots, licht-technologieën,
nieuwe materialen) en vier projecten die de problemen van enkele sociale
groepen invenÈariseerden, waarbij één groep gevormd werd door de boeren
en boerenarbeiders ("The end of the farmworkers - neqr farmworkers" (PR3).
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Over de resultaten van het FAST ll-programma is door DG XII op ver-
schillende niveaus gepubliceerd. Op het hoogste aggregatieniveau bevindt
zich het slmtheserapport, dat in verschillende talen te verkrijgen is (of
was). Van dat slmtheserapport is een srmenvatting genaakt van ongeveer 20
pagina's. Een niveau lager bevinden zich de semenvattende rapporten van
de vijf deelprogrnmma's. Die geven overlgens niet een overzichtelijke
samenvatting van al- het verrichte onderzoek, maar zijn gerichÈe keuzes
uit de resultaten van dat onderzoek, gegroepeerd rond een aantal
beleidsrelevante thema's. Het laagste niveau wordt gevormd door de
onderzoeksrapporten zeLf, vaak meerdere per project (in totaal zo'n 150).
Over een aantal projecten is ook door prÍvate uitgevers gepubliceerd.

In CEC, 198. is een overzÍcht gegeven van de verschillende projecten
met de namen en landen van de uitvoerende instituten en van de eventuele
co-financiers. In het algemeen werd de helft van een project door de Com-
missie gefinancierd en moest het ÍnstiÈuut voor de andere helft zelf
bronnen zoeken.

De FAST II-progrr-ma's ïraren duidelijk probleengeörienteerd en richt-
ten zich op de wat langere ternijn. In de beleidsgerichte
slmtheserapporten is de doelstel-Ilng te herkennen die door Smits en
Leyten a1s funetie 3 geformuleerd is: "bijdragen aan de ontwikkeling van
lange-termijn en toekomstig overheidsbeleid, door informatie te Leveren
over mogelijke ontwikkelingen en alternatieven'r. Kenmerkend voor het
FAsr-rr prograrmma is ook dat men gepoogd heeft de aandacht vooral te
richten op de diffusie en het gebruik van nieuwe kennis en technologie,
en niet meer slechts op het aanbod (de traditionele aanpak in de
technologÍeprograrnma's van de meeste landen) [vgI. cEc-FAsr, 1988a:4].

De deelprojecten van de progremma's verschilden nogal. Sonnigen zijn
op zíchzelf als TA-studies te beschouwen. De studies die uitgevoerd zijn
in de in dit rapport besproken landen worden in de betreffende hoofd-
sÈukken besproken.

7 .3 .2.3 SAST proj ect No4

De volledige titel van dit project (prograrn.a in onze terminologie)
is "Strategy for developing biotechnology research - and exploiting the
results - to meet the challenges facing the community in farming,
forestry and the agro-industryn (PR4).

Voor het project (dat waarschijnlijk dit voorj aar afgerond is) zijn
door contraccanten uit verschillende EG-landen probleemgerichte studies
verricht oP een aantal verschillende terreinen rondorn een aantal door het
SAST-secretariaat eangegeven "key issues". De bedoeling is dat ze een
bijdrage leveren aan het strategische beleid van de Europese commissie
ten aanzien van de verschillende rel-evante onderzoekprogramma's en andere
activiteiten zoals'rconcertation" (zie ook 8.3.3), GATT-onderhandelingen
en tteducation and trainingtt-programma's.

De case-studies l«samen in drie fasen tot stand: eerst schreven de
contractanÈen een eerste versie van hun rapporten; die werden op een
"multidiscipllnary expert workshop" besproken, rÍaar de groep van
contractanten sepenkwam met andere specialisten met verschillende achter-
gronden; vervolgens werden de rapporten aangepast op basis van de
aanbevelingen in de workshop en werden conclusies en beleidsaanbevelingen
geschreven. Alvorens de eindrapporten geschreven werden werd nog een
tweede workshop gehouden.

Het project werd begeleid door een steering group van beleidsambtena-
ren van de commissie 2).
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Het Directoraat-Generaal Landbouw (DG VI)

Ook heÈ Directoraat-Generaal landbouw heeft een aental activiteiten
geinitieerd die aIs TA beschouwd kunnen worden:
- In opdracht van het dlrectoraat-generaal heeft het Brussels Bureau

Europeen de Recherches i.s.m. de Department of Land Econony of Cam-
bridge University en de Department of Biol,ogical Sciences. van de Uni-
versity of WarrvÍck een Delphi-onderzoek verricht naar trthe impact of
biotechnology on agriculture in the European Community to the year
2005" (P1).

- In sanenwerking net DG XII en de European Federation of Biotechnolo-
gy (EFB) heeft i-s door DG VI een s)mposium georganiseerd met de
titel: trA european research strategy to correct the inbalances in
agricultural productlon" (S1). Op dat sSmposium werden
onderzoeksresultaten en trends in het agrarische onderzoek
geinventarlseerd door niddel van workshops en daarop aansluÍtende
ronde-tafeldiscussí.es. Aanwezig daarbiJ waren statistici, technische
onderzoekers en vertegenwoordigers van de industri.e per sector. Het
raPPort dat naar aanleiding van dit synposiun geschreven i-s door
DECHEMA (zÍe het hoofdstuk over Duitsland) zou de leidraad moeten
vormen bij het nemen van besluiten over progremna's voor onderzoek en
ontwikkeling op het terrein van de landbouw. Voor het schrijven van
het rapport is aanvtrllende literatuurstudie verricht en is een aantal
interviews afgenornen (SCHLIEPHAKE, KRA!ÍER, t9S8).

- Binnen het kader van het project ,Energy in Agriculture" (pZ) is
onderzoek gedaan naar macro-economische aspecten van biomassa en
energie. De werkgroep die dit onderzoek verrichtte rras samengesteld
uit onderzoekers van het statlon d'Economi.e de Grignon (een rNRA-
instituut) en het Centre Natlonal du Machinisne Agricole du Génie
Rural des Ear»r et des Foréts uit FrankriJk, de Faculté des Sciences
Ëconomiques et Sociales van de Universlté Notre-Dame de la Paix in
Namen en het Institut fiir Betriebswirtschaft van FAL. Alleen van dit
laatste instituut is een publikatie 3) gevonden, deze wordt besproken
in het hoofdstuk over Duitsland.

- In 1987 heeft de comrnissie een workshop georganiseerd over de toepas-
sing van telematica in de landbouw: "Agriculture. The green terema-
tics challengen (S2). De belangrijkste doelstellingen van de workshop
Iíaren het weergeven van de stand van zaken in de verschillende
Iidstaten, het identificeren van waardevolle ontwikkelingen en
nogelijkheden en het komen tot voorstellen voor toekomstige
initiatieven van de Europese Commissie (CEC, 1-989b:1).

7 .3.4 CUBE (Concertation Unit for Biorechnology in Europe)

CUBE Ís een Europees overlegorgaan dat in 1-984 ingesteld is door de
Europese Commi55i" op basis van aanbevelingen uit het FAST l-project. De
doelstelLing van dit overlegorgaan is bij te dragen aan de verbetering
van de Europese prestaties op biotechnologisch gebied. Daarvoor zijn vier
kerntaken opgepakt, \raarvan vooral de eerste en de laatste beschouwd
kunnen worden als TA:
"A- monitoring worldwide developments in biotechnology, and interpreting

with a view to identification and analysis of opportunities, issues
and problems related to the development of bioÈechnology;

B- Initiatives to encourage enterprise formation and growth in biotech-
nology, with special emphasis on snall and mediurnsized enterprises;

C- Concertation of Conrnission policies and progrrmmes, and between
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Conmunity and l,Íember SÈaÈe activití.es, relating to biotechnology.
D- Increasing public awareness and understanding of biotechnoloy" 4) '

cuBE neemt deel in allerlei netwerken en workshops, (nede)-
organiseert s)rmposia (o.a. "Examination of indusÈriaI collaboration with
Laiin America', en "consuners and biotechnology)", schrijft studieraPPor-
ten en rapporten met aanbevelingen (OV3) en droeg c.q. draagt_bij aan

verschillende van de OECD-studies over biotechnologie (zÍe 8.5). Verder
beheert CUBE een documentatiecentrum over biotechnologie (GUBEDOC

doctrnentation centre) 5) .

7.4 De Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidson-
standigheden

Deze door de Europese Raad ingestelde stichting heeft als opdracht
betere levens- en arbeldsomstandigheden uit te werken en te verwezen-
lijken door niddel van actie ter ontwikkeling en versPreiding van de

kennis díe deze evolutle kan bevorderen. Daartoe wordt onder andere
aandacht besteed aan biotechnologÍe.

Een eerste project 6) was gericht op het onderzoeken van de effecten
van biotechnologie op de arbeidsomstandigheden, de internationale
aspecten ervan met betrekking tot de landbouw en de gevol-gen voor het
nilieu (L3). Het onderzoek bestond uit vler literatuurstudies en een
semenvattend eindrapport. De deelstudies werden verricht door ENEA,

Itallë ("The impact of biotechnology on working conditionsrr; het
Institute of Social Sciences van de Technische Universiteit Denemarken
("Ihe inpact of biotechnology on the environment"); het Department of
Sciences and Technology Policy van de University of Manchester ("the
impact of biotechnology on society"); en de Vakgroep Internationale
Betrekkingen en Volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam ("Ihe
internati-onal dinension of blotechnology in agriculture") . Ondersteuning
bij het literatuuronderzoek kwarn van het European Biotechnology
Infornation Projeet van de British Library.

Het tweede project heet "Biotechnol-ogie en de samenleving" 7) (OVl)
en heeft als doel "opinieonderzoek te verrichten ten einde het bewustlíor-
dingsproces te stimuleren en de deelnemers aan het medezeggenschaPsProces
van betere informatie te kunnen voorzien; verkennend onderzoek te
verrichten naar inspraakprocedures voor de sociale partners en
belangrijke groeperingen bij het beleidsvormingsproces inzake
biotechnologie; de samenleving beter bewust te maken van de
maatschappelijke en economische asPecten van de biotechnologie". Eind
'89 8) rÍas er samen net CUBE en ERICA (Europees onderzoek naar
consutrentenwraagstukken) een coLloguium, gewijd aan consumenten en
bÍotechnologie, georganiseerd (hierboven ook al vernoemd) en is er op
grote schaal een discussiestuk verspreid (The public and Biotechnology).

7.5 Het Europees parlement

- Het Europees parlement heeft een eigen TA-buro (STOA - Scientific and
Technological Options AssessmenÈ) dat studies uitvoert of laat
uitvoeren en adviseert over opties in het wetenschaps- en
technologiebeleid en op andere terreinen waar wetenschappelijke of
technische factoren belangrijk zijn. De onderwerPen worden gekozen
door een panel van afgevaardigden uit het Parlement. Voor zovet
bekend zijn er door STOA sÈudies verricht naaÍ "Bioethics" (OT2) en
naar "Food hygiene and public health issues" (OT3) 9).

- In 1986 heeft de Coromissie Landbouw, visserij en voedselvoorziening
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een ontwerP-resolutie voorgelegd aan het parlement over de ngevolgen
voor de landbouw van toepassing van biotechnologie',. De toelictrting
bij de resolutie kan beschouwd worden als een TA-literatuurstudie
(Ll).

7.6 De raPPorten over biotechnologie van de Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)

rn 1982 verscheen het eerste rapport over biotechnorogie van de
conmittee for scÍenrlfic and rechnorogÍcal policy van de ógc»:
"Biotechnology: rnternat,ional Trends and perspectives,,. op basis van dat
rapport werd besloten om vervoLgstudies op te zetten met de thema,s:
Patenten' veiligheid, overheidsbeleid en Lange-ternijn effecten. Dezevier studies zijn inniddels afgerond. De eerste: "Biótechnology and
Patent Protecti.on - An rnternati-onal Review" werd a1 in 1995
gepubliceerd. Daarna verschenen "Recombinant DNA Safety Considerati-ons"
(P3), "Blotechnolory and the changing rore of governmentr (p4) en
"Biotechnology. Econonic and wider i.mpacts', (p5).

De laatste twee projecten zijn nedegefinancierd door het Ministry of
Trade and Industri.es van het Verenlgd Koninkrijk, DG XII van de Eurolese
Conmissie, het Btrndesnlnisteriurn fii,r Forschung und Technologie van Duits-
Iand en ENEA (NatÍonal Conrmission for Nuclear and Alternative Energy
sources) uit rtalië (P5) en de regeringen van Nederland en Japan «È11.

- "Reconbinant DNA safety considerations', gaat in op veiligheids-,jurldische en polltlek-bestuurlijke aspeócen van recombinant DNA. Hetproject was bedoeld als "a step towards better international
harmonization of gui.delines, codes of practice arrd/ot regulations,
(oEcD, 1986). Het raPPort werd geschreven door een internationaaL
samengestelde ad-hoc Group. Als bijLage bevat het aanbevelingen van
de OECD Council concerning Safety Consideratlons for Applications of
Recombinant DNA organisms in rndustry, Agriculture ana- the
Environment.

- riBiotechnology and the changing role governmentr bestaat uit 1) een
consultants report dat een inventarisatie is van het beleid Ëen
aanzien van biotechnologie in 15 van de 24 oEcD-landen, en 2) een
verslag van de Canada-OECD joint workshop on national policies andpriorities in bÍotechnology. Aan die workshop nrmen
vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, branche-organisaties,
wetenschapsraden en onderzoekslaboratoria deel. Tijdens de workshop
werden aanbevelingen voor de regeringen opgesteld, ten aanzien van
reguleri.ngen en patenten, public-acceptancè, de toepassing van
biotechnologie voor overheidsdoeleinden ("public objectivàs"), de
behoeften van kleine bedrijven en kleine landen, inlernationale
uitwisseling van kennis via databases en de internaÈionale handel.- Het raPport "Biotechnology. Economic and wider impacts" bestaat uitdrie deren. Het eersÈe deel bespreekt de huidige trends in de
ontwikkeling van biotechnologie en de daarmee sanenhangende
(beleids)problemen. In het tweede deel worden een aantal seenario,s
geschetst voor de diffusie van biotechnologie op de niddellange en
range ternijn, waarbij dieper ingegaan wordt op publieks-acceptatie
en Protectie van Patenten als zijnde "conditions of diffusion,'. Ook
worden de structurele veranderi-ngen die waarschijnrijk op zullen
Ereden in de gezondheidssector en de landbouw (de twee sectoren
waarin de diffusie van biotechnologie het snelst vordert) besproken.
Het derde deel tenslotte is een beschouwing van nogelijke effecten op
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de internationale handel en oP de werkgelegeriheid. Er is een

analytiseh raamwerk ontwikkelà met behulp waarvan regeringen ze]-f

assessments kunnen uiÈvoeren.
Het rapport is geschreven door het secretariaat van de oECD in samen-

werking net enkÀle externe exPerts. De opzeÈ van de studie werd

vasrge;teld op een expert-workshop in ltalië, in 1-985. In 1988 is een

.or,"IpW.rsie van het rapport besproken op een exPert-seminar in
Londen. Ten bate van de economische analyse is door het
onderzoekbureau PRoGNOS AG uit Basel een onderzoek uitgevoerd onder

94 bedrijven i-n 17 OEcD-landen. Het onderzoek ging na welke bedrijven
actief rÍaren op terrein van biotechnologie en welke plannen hadden in
die richting. óaarbij werd een onderverdellng gemaakt naar-sector
(Pharuaceutícal-s, foód7feed, Agro-industry, Chemicals, Environment en

EquiPrnent).
De initiatiefnemer voor de studie, de OEcD-committee for Scientific
and Technol-ogical Policy, wenste dat in het raPPort ook sociale
effecten besf,roken zoudLn worden. Na diskussie met de onderzoekers
over rfat sociale effecten dan we1 nlet zijn en hoe die bepaald zouden

moeten worden is gekozen voor de term "wider impacts" in de titel,
zonder dat die term in de tekst nog terugkomt. Bovendien werd
besloten de term lange-termljn uit de titel te schrappen.

InmiddeLs is er door de OECD ook een studie naar biotechnologie ver-
richt die zich exclusÍef richt op de landbouw- en voedingssector (oT4).
Het rapport za]- zeer binnenkort verkriigbaar zijn. Op basis van een

beleidsierichte sapenvatting 10), dí-e al wel beschikbaar is, kan gesteld
worden àat het raPPort een verdere uitwerking is van de

landbouwhoofdstukken uit de eerdere raPporten zonder dat er nieuwe
thena' s aangesneden worden.

7.7 De FAO (Food and Agrlcultural Organization)

In 1988 heeft de FAO in samenwerking met de world Health
Organization, de InternaÈional Atomic Energy Agency en de Ïnternational
tràae Centre-IINCTAD/GATT een conferentie georganiseerd over de
,'aceeptance, control of and trade in irradiated food' (S4). Op de

conferentie werd gediscussieerd ovet gezondheidsasPecten,
voedselveiligheid en Ínternationale handel, controle op het Proces van
bestraling oÀ ,o een correcte toepassing te kunnen waarborgen' en de

acceptatià 't"r, voedselbestraling door bedrijfsleven en consumenten IIAEA,
1989: foreword]. De conferentie werd afgesloten met het opstellen van een

"International Document on Food Irradiation", dat in vÍ'er talen in het
verslag van de conferentie is oPgenomen. Buiten de wetenschappers en de

regeringsvertegenwoordigers waren veerÈÍen organisaties (o.a.
consumentenorganisaties) uitgenodigd om observanten te sturen' In het
verslag is het cotrDentaar van deze observanxten oPgenomen'

Overige TA-activiteiÈen van de FAO:

- de General Fisheries Council for the l'[editerranean heeft in 1986 een

experE-consultation georganiseerd over visserij -technologie en de

soàiaal-economische aspecten daarvan (S5) ;

- Het landbouwcomité van de FAO heeft een exPerE-consultation georgani-
seerd over "Anima1 Genetic Resources" (56). Deze werd georganiseerd
om informatie aan te dragen over technische, juridische, financiële
en instituÈionele asPecten ter ondersteuning van het rnondiale FAO-

progrÍiluna woor behoud van biodiversiteit'
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7.8 Overige activiteiten

Door het Rural Econony Research Centre van het landbouwonderzoeksin-
stituut An Foras Taluntais in Ierland is in "Outlook on Agriculture',
een Paper gèPresenteerd over nogelijke toekomstige ontlrikkelingen in
de dierrijke produktie, plantaardige technologle, machineteehnàlogie
en informatietechnologie en de inplicaties daarvan voor boeren in de
EG. Niet nagegaan is wat voor onderzoek ten grondslag gelegen heeft
aan de publikatÍe en wie het initiatief voor het onderzoek genomen
heeft (OT1).
Het organisatiebureau Le CIub de Bruxelles heeft in 1986 een litera-
tuurstudie verricht naar de toekomst van bio-ethanor Ín Europa (L2).
Deze studie had de functÍe van dlscussiestuk voor een debat van de
EG-landbourcministers over een eventueel in te stellen
produktieprogrrmma voor bio-ethanol.
op het zesde congres van de European AssociatÍon of Agricultural
Economists was één van de thema's: "Adaption of agriculture to
economic and technical changes. The inplications of technical and
environnental pressures.' (s3). onder dit thena werden vier TA-
studies gePresenteerd, !Íean/en er dri.e in andere hoofdstukken van dit
rapport besproken worden. Eén referaat was afkonstig van Zwitserse
onderzoekers (GOTSCH, BERNEGGER, 1990).
Door het cEC Joint Research centre in rspra, rtalië wordt (piroÈ)-
onderzoek gedaan naar de nogelijkheden van remote sensing in ae
landbouw. Dit onderzoek is te beschouwen als "Begleitforfchung,, (zíepar. 3.2.9) (ov2).
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FRANKRIJK

8.1 Verantwoording (de codes verwijzen naar bijlage V.L0)

De in dit hoofdstuk genoende publikaties zijn op de volgende manier
gevonden:

Pl werd aangetroffen ln de NOTA-bibliotheek. 51 stond in CAB-

economics en was aanwezig op de bibliotheek van het LEI. In de
BibliographÍe 1990 van INRA Economie et Soclologie Rurales (aanwezig op
het LEI, latere edities zijn niet aanwezlg) werden korte beschrijvingen
van P2, Ol en O2 aangetroffen. Over O2 is (onder andere) in SL

gepubliceerd, het rapport van P2 is aanwezig in de LEl-bibliotheek. OL is
niet aanwezíg.

Naar O3 werd venyezen in een andere publikatie, het rapPort bleek
aanwezig te zijn op het LEI. 03 en O4 líaren onderdeel van het FAST-II
project; daarover lras infornatie bij NOTA.

Naar OT1 t/m OT3 werd verwezen in SL. Bij navraag bij de Koninklijke
Bibliotheek bleken de rapporten in Nederland niet te leen te zLjrt.

8.2 Het 'Offi-ce', de parlementaire TA-organisatie

Het Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques is de enÍge organisatie in Frankrijk die zich expliciet en
uitsluitend met TA bezighoudt. Eén van de studies die het Office tot nu
toe verricht heeft had biotechnologie als onderwerp (Pl).

Het Office bestaat uit een 'déIégation' (bestaand uit 8 afge-
vaardigden en 8 senaatsleden); een 'bureau', gekozen door de déIégation
en een'conseil scientifique' (CS). De werkwijze is al-s volgt: Een groeP
van minimaal 60 afgevaardigden of 40 senaaÈsleden kan een onderzoek
aanvragen. De délégation wijst uit haar nidden een rapporteur aan, deze
doet in samenwerking net de CS een vooronderzoek. Op basis van dat
vooronderzoek beslisÈ de déIégation of het onderzoek doorgaat. Daarna
stelt de rapporteur een werkplan op, benoemt eventueel een begelei-
dingscornmissie en stelt externe deskundigen aan (het eigenlijke
onderzoeksteam) .

Tijdens het onderzoek zorgÈ de CS voor wetenschappelijke begeleiding.
De rapporteur stelt het eindverslag op en de déIégation beslÍst uiteinde-
lijk over de publikatie.

Bij de oprichting van het Office is expliciet gekozen tegen
participatie van rnaatschappelijke groeperingen (SMITS EN LEYIEN,
1991: 244-248) .

De acht deskundigen die aan de TA over biotechnologie (die zÍch
volledig richtte op landbouwbiotechnologie) meegewerkt hebben waren deels
afkonstig uit het landbouwonderzoek (één natuurwetenschaPper en twee
sociale wetenschappers). Verder namen er twee rechtswetenschappers deel,
één advocaat en de hoofdredactrice van het blad Biofutur.

In het voorwoord vermeldt de rapporteur dat eerder aI rapporten ver-
schenen waren van de sociaal-economische raad ('Conseil économi-que et
social) en van Réne Sautier. Over het eerste is geen verdere informatie
gevonden. Het tweede zaL hierna nog genoemd worden.

8.3 Het Insticut National de la Recherche Agrononique (INM)

INRA is het belangrijkste landbouw-onderzoeksinstituut in Frankrijk.
Het wordÈ grotendeels gefinancierd door het rninisterie van landbouw en
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neemÈ het overgrote deel van het fundamentele en het sociaal-weten-
schappelijke onderzoek voor zijn rekening.

Door sociaal-wetenschappelijke onderzoekers van INRA is het volgende
TA- onderzoek verricht :

- SylvÍe Bonny van heÈ SËation d'econornie et sociologie rurales (INRA-
ESR) de Grignon heeft samen met Pierre Dauce van liEcole nationale
supérieure des sciences agrononiques appliquées (valt ook.onder INRA)
twee als TA te beschouwen studies gedaan. Het eerste onderzoek was
een inventarisatie van technische i-nnovaties waarvan waarschÍjnlijk
is dat deze zíc}:. in de komende jaren gaan verspreiden (o1). Het
tweede onderzoek was een enquete onder duizend boeren waarin deze
gevraagd werden hun mening uit te spreken over een aantal innovaties(o2). uit de enquete kwam naar voren dat de meeste Ínnovatiespositief werden beoordeel-d (o.a. mineralenmanagementr telematica,
agrificatie), maar enkele negatief (de ploeg- en melkrobot en melk-
en groeistimulerende hormonen). De argumenten die d.e boeren voor hun
keuzen aanvoerden Iíaren hoofdzakelijk van economische aard. De
onderzoekers zijn nagegaan of de keuzes van de boeren samerrhingen met
structurele karakteristieken.

- Door de onderzoekers JoIy van INRA-ESR Grenoble en Hermitte van het
centre National de Ia Recherche scientifique (CNRS), het
onderzoeksinstituut van het ninisterie van wetenschap en technologie,
wordt onderzoek gedaan naar juridische aspecten van biotechnologià.
In l-991- hebben zij een twee jaar durend onderzoek afgerond waarin ze
twee juridische modellen voor het patenteren van biotechnologische
vindingen beschrijven en analyseren wat de effecten van die nodellen
op de innovatie-dynaniek in de zaad-sector zijn (P2). Het onderzoekis interdisciplinair omdat het een srmenwerking betreft tussen een
econoom en een rechtswetenschapster. Bovendien hebben de beide onder-
zoekers uitwoerige gesprekken gevoerd met biologen.
In het kader van de voorbereiding op een í.nternationaal verdrag overbiodiversiteit hebben dezelfde auteurs een rapportje geschreven dat
de relaties tussen de evolutie van de intelleàtuefé eigensdonsrechten
en de toegang tot genetische hulpbronnen (genetic resources) en
technologieën anaryseerr (HERMrrrE, JoLy, iggo). ondar deze srudie
min of meer voortgekomen za]- zLjn uit p2 ís ze niet aparE in v.10
oPgenomen.

- JoIy heeft in samenwerkÍng met C. Ducos een deelsÈudie verricht voor
het hiervoor aI besproken rapporÈ van het Office. Deze deelstudie is
ook apart gepubriceerd (JoLy, DUCos, 1990). ook Hermitte heefr een
deelstudie voor dat rapport verricht.

Door sociaal-wetenschappelijke onderzoekers van INRA worden veel
artikelen geschreven die 'nieuwe technologieën, als onderwerp hebben,
maar die toch moeilijk beschouwd kunnen worden als TA-studies. De
artikelen zijn eerder als wetenschappelijke bijdrage geschreven dan a1s
een raPPort met beleidsgerichte informatie. Enkele voorbeelden: -een
artikel waarin de ontwikkelingen in de bioteehnologie en de informa-
tietechnologie besproken worden vanuit de vraag: i-s er een verandering
van het technologische paradigna in de randbouw gaande? (BoNNy, DAUCÉ;
1989); -een arÈikel van Joly over 'technological break, (rupture
technologique) in de zaadsector (JoLy, 1989); en Èwee arÈikelen die
Íngaan op de diffusie van innovaties (ByÉ, 19gg en MONTATGNE, 1990).

8.3.1 BST
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Door INM-onderzoekers zijn enkele studies naar effecten van BST ver-
richt, maar die beperken zich tot bedrijfseconomische aspecten (MOUCHET,

1987 en BONNApOUS, 1990). De studie van Mouchet was één van de tÍen
economische haalbaarheids- (feasÍbility)studies die in opdracht van
Monsanto, eerl producenÈ van BST, uitgevoerd zijn in vijf landen van de
Europese gemeenschap (zíe THIEDE, 1987).

8.4 Het colloquium: Les nouvelles technologies: quels impacts sur I'ag-
riculture et 1' agro-alimentaire?

In 1989 heeft de Société Frangaise d'Economie Rurale een themanummer
. van haar tijdschrift Economie Rurale uitgegeven onder de titel ÍLes

nouvelles technologies: quel impacts sur 1'agriculture et 1'agro-
alimentaire?" [De nieuwe technologieën: welke gevolgen voor de landbouw
en de voedingsindustrie?] (S1). Het is een verslag van het gelijknamige
colloquium dat plaatsvond in 1988 en georganiseerd werd door Sylvie Bonny
en een vertegeilroordiger van het ministerie van landbouw. Het Colloquir:m
besond uit 4 plenaire lezingen, 9 workshops en een afsluitende ronde
tafel - diskussie .

In het voorwoord wordt gezegd dat het doel van het colloquiun niet
bestond uit het geven van definitieve antwoorden op de vragen die in de
workshops gesteld werden, maar uit het voorzien in infornatie en reflexie
met de bedoeling de publieke discussie wat aan te wakkeren. Die was name-
lijk in Frankrijk tot dan toe erg beperkt gebleven. [íeI werd er op korte
ternijn een oplevÍng verwacht door de discussie over BST.

De thema's van de workshops ríaren:
(A) Gonséquences des nouvelles technologies dans Ie secteur des semences
et dans Ia conduite des productions végétales;
(B) Conséquences des nouvelles technologies dans la génétique animale et
le secteur de I'élevage;
(C) Conséquences des nouvelles technologies dans 1es industries agro-ali-
mentaires;
(D) La prisè en compte du progrès technique en agrieulture dans Ia
théorie écononique;
(E) Les agriculteurs et les nouvelles technologies;
(F) Conséguences des nouvelles technologies dans Ie secteur du machinisme
et de Ia robotique agricoles;
(G) De nouvealxx outils pour la prise de décision;
(H) Nouvelles technologies et débouchés non alirnentaires de
1'agriculture;
(I) Risques et problèmes éthiques liés aux nouvelles technologies;
(J) L'impact des nouvelles technologies sur 1a filière formation-
développement - recherche .

Alle workshops kunnen tot TA gerekend worden, rnet uitzondering van
thema D, (zie de in de vorige patagraaf genoemde redenen).
Bij elke workshop werden drie Èot vier lezingen gehouden, waarvan
ongeveer de helft in de bundel opgenomen is. In bijlage V.ll- ís de
inhoudsopgave overgenomen.

De nadruk in de bijdragen ligt op economisehe en sociaal-economische
effecten. Niet nagegaan is bij welke artikelen de economische analyse
verder gaat dan het micro-niveau. Opvallend is de relatief grote aandacht
voor toepassingen van informatietechnologie: robots, telematica
(waaronder teledetectie) en expert-systemen.

Aan de ronde tafel-diskussie namen twee personen deel die eerder al
betrokken waren gelÍeest bij TA-onderzoek. l'[. Sautier, présÍ-dent d'hon-
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neur van SAI{OFI (een bedrijf?) heeft in 1988 een rapport over
biotechnologie geschreven voor de regering (oT1). M. Gremillet, een boer,
had als vice-voorzLtxer van het Centre National des Jeunes Agriculteurs
zitting in een groep die een rapport gesehreven heeft over de economische
consequenties van nieuwe technologieën in de landbouw (oT2). Deze groep
was een deelgroep van de Groupe de ProspectÍve Agricole die een onderdeel
is van het Conrnissariat Général- du Plan, waarschijnlijk vergelijkbaar Det
het centraal Planbureau in Nederland. rn de diskussie werd verdér
verrezen naar een raPPort waarin over de wenselijkheid en de ricicors van
nieuwe technologieën gesproken wordt (OT3).

8.5 Bijdragen aan internationaal onderzoek

Door een INRA instituut is voor het FAST ll-deelprogremma "the Futureof the Food system' een onderzoek uitgevoerd naar de verschijning en(gedeeltelijke) nislukking van een sector voor de produktie van
plantaardige eiwitten voor nensel-ijke consumptie in de jaren ,70. op
zLchzeLf is deze studie geen TA, tnaar meer technologie-à1manica, eris inners geen sprake van toekomstgerichtheid.
voor hetzelfde deerprogramma heeft de universiteit van parijs een
studie uitgevoerd naar de invloed van nieuwe technorogieën óp de
voedselÍndustrie (O3) .

Door het Bureau d'rnformations et de prévisions Economiques (BrpE) is
een samenwerking net ECoTEC uit Engeland een onderzoek gedaan naar
de ro1 van technologieën voor meting, detectie en bescherriog bij het
beheer van natuurlijke hulpbronnen (o4). Het onderzoek, dat Éeschouwd
kan worden ars een probreemgerichte TA-studie, maakte deer uit vanhet FAST-deelprogramma ,'ïhe integrated development of renewable
resources'.
Binnen het kader van datzerfde deerprogremma hebben eeonomische
onderzoekers van INRA een onderzoek gedaan naar de houtvoorziening in
de landen van de EG. Hier gaat het om beheer van natuurlijke
hulpbronnen zonder dat de rol van technorogieën centraar staat.
Het centre d'Economie des Ressources Naturelres (CERNA) heeft in op-
dracht van cuBE (concertatÍon unit for Biotechnology in Europe) een
studie verricht naar de economische gevolgen van innovatie-protectie
in de Europese zaadsector (O5).
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VERENIGD KONINKRIJK

9.1 Verantwoording (de codes verwiJzen naar bijlage V.12)

Informatie over POST was aanwezig bij NOTA. Een telefonisch verzoek
bij POST leverde een publikatleoverzicht oP en t\ree van de vier Briefing
Nores (OV2 en OV3). In OV2 werd verwezen naar een publikatie (P1) van de
Royal Conmission on Environmental Pollution. Na een telefoonÈje daar werd
ons infornatie over de Conmissie toegestuurd. De rapporten van Pl en P3

kunnen besteld worden bij de Britse staatsuitgeveriJ.
Na een telefoontje rnet het secretariaat van de ESRC werd ons een

lijstje van nogelijke TA-projecten Èoegestuurd. P2 werd daaruit
geselecteerd en een (srmenvattende) publikatie over het onderzoek werd
ons door het onderzoeksÍ-nsti-tuut oP aanvraag toegestuurd. 03, 04, Ll , Sl,

en 52 werden aangetroffen in mlva. In de kast van Jos stond O1 en ook een
jaarverslag van SPRU. Daarin werd vermelding genaakt van OT3. OT4 werd
aangetroffen in CAB-economics. Van OT5 en 0T6 werd vermelding gemaakt in
Ll. Van OT2 tenslotte werd nelding genaakt in de AcREP-database.

9.2 Ttre Parliamentary Office of Seience and Technology (POST)

De functie van de Britse parlementaire TA-institutie POST is het
informeren van het parlement over actuele en gontroversiëIe onderwerpen.
Dat gebeurt op twee manieren: via Briefing Notes en via Reports.

Briefing Notes zijn korte (4 p.) inforrnatÍebulletins die toegankelijk
zijn voor leken. Ze vormen een samenvatting van de stand van zaken oP een
bepaald terrein en zijn dus weinig toekonstgericht.

De Reports zijn de eigenlijke technology assessments. Deze gaan veel
uitgebreider en diepgaander op een onderwerp in.

De keuze voor de onderwerpen berust bij een raad die bestaat uit
parlementariërs en vertegenwoordigers uit de natuur- en technologische
wetenschappen en het bedrij fsleven.

De publikaties worden autornatisch toegezonden aan de leden van het
Parliamentary and Scientific Committee. Andere leden van het parlement en
maatschappelijke organisaties kunnen de rapporten via abbonnementen
ontvangen.

Tot februari van dit jaar zijn er door POST geen uitgebreide TA's op
het terrein van de landbouw verricht. WeL zijn er enkele Briefing Notes
verschenen, en wel over voedselbestraling (in 1989), het introduceren in
het nilieu van genetisch gemodificeerde organismen (1990), BSE (Bovine
Spongiforn Encephalopathy) en 'slow viruses' (1990) en micro-organismen
Í-n voedsel (1991) (OV 1 t/n 4) .

9.3 De Research Councils

9.3.1 Algemeen

In het het Verenigd Koninkrijk wordt het grootste deel van het funda-
mentele en strategische technologische onderzoek gecoördineerd door onaf-
hankelijke adviesraden. Deze raden verdelen het onderzoeksbudget van de
overheid over hun eigen onderzoeksinsÈituten en financieren ook onderzoek
op universiteiten. Door in ieder geval twee van de vijf raden wordt
onderzoek geinitieerd dat als TA beschouwd kan worden. Die raden zijn de
AFRC (Agricultural and Food Research CouncÍI) en de ESRC (Economic and
Social Research Council) .
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9.3.2 De AFRC en de ESRC

Op het AFRC-Institute of Food Research, afdeling Food Acceptability
is/wordt onderzoek gedaan naar de 'consumer perception of poÈe.,ti"t risks
from the application of biotechnology to food proàuction, (orz), zo bleek
uiÈ AGREP. Het is niet gelukt over dit onderzoek meer informatie te ver-krijgen. Op het insti.tuut voor Food Research wordt daarnaast veel
onderzoek gedaan naar de 'acceptability' van voedselprodukten. Dit onder-
zoek wordt gefinancierd door het I{AFF (Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food), rn tegenstelling tot onderzoek naar ,acceptance, beperkt dit
onderzoek zich tot technische, meetbare aspecten en de daarmee
samentrangende regelingen (veiligheidsproeedures, risk-assessment). Door
de beperkte (technische) invalshoek van dit onderzoek moet het eerder alsinput voor TA beschouwd worden dan als TA op zich.

De AFR.C heeft samen met de ESRC een twee jaar durende studie naar de
invloeden op het gebruik van Èechnologieën voàr gr*asbescherming (p2)
laten verrÍchten. Het onderzoek werd uitgevoerd óp het AIRC-Institute forArable Crops Research door een sociale wetenschapper (toegepaste psycho-logie) in samenwerking met een bioloog. Ze werden ondersteund door eenuitgebreide stuurgroep.

Bij het onderzoek werden (vertegenwoordigers van) 86 organisaties be-trokken. Het doel was 'to understand what faótors strategisis in a rangeof enterprises might be taking into account when arrivint at their
decisions to Pursue certain technological options and not others, [Brown,L990:3]. Het interessanÈe van het onderzoek is dat het niet in de eerstepraats een onderzoek naar effecten is (zoars de opzet die bij de case-study als referentiekader gediend heeft), maar een onderzoek dat opi-niesen strategieën van verschillende actoren in kaart brengt en analysàert.

9.4 ïhe Centre for Agriculrural Strategy (CAS)

The Centre for Agricultural Strategy maakt deel uit van de universi-teit van Reading, maar wordt volledig gefinancierd door enkele agro-
(chemische) bedrijven: Dow Elanco Ltà, ICI-Agrochemicals en Unilever pLC.
Het centrun heeft als doelstelling: 'to ideniify rnajor issues with long-term implications which reguire discussion and to provide a forun for
such discussions and debates, whilst helping to ensure that they are weIIinformed' (MTLLER, 1990). Het cAS geeft repàrts uit, sÈudies errpapers.
Die papers zijn meestal verslagen van conferenties of synposia. Twee vandie samenkomsten die sinds '86 georganiseerd zÍjn kunnen Leschouwd wordenals TA-bijdragen, dat zijn het symposiun ,'Agricultural and food
research - who benefits? (Sl) en de conferentie "Food safety in the human
food chain" (S2). De conferentie hield verband met de publitatie van een
'Wtrite PaPer' van het !ÍAFF (Food Safety - Protecting the Consgner) en deintroductie van wetgeving ten aanzien van voedselveitigt"ia (de FoodBill) .

Beide hier genoemde samenkomsten werden (nede)gefinancierd door het
I'íAFF.

Het CAS heeft ook een studie verricht voor het FAST II-project (OT1).
Zie paragraaf 10.8.

9.5 The Science Policy Research Unit

De Science Policy Research Unit (SPRU) van de University of Sussex
doet onderzoek dat zich vrijwel geheel op TA-doelstellingen richt (niet



81

expliciet overigens): 'To contribute to an undersÈanding of technical
chànge on the one hand and econonic, social and environmental change on

rhe óther; and to study the inplications for public policy and

management.' 11)
Enkele onderzoeksprojecten van de SPRU begeven zich op het terrein

van de (agrarische) biotechnologie. Twee projecten daarvan hebben de toe-
passing in respectievelijk de diffusle van biotechnologie naar derde lre-
ieldlanaen als onderwerp, en vallen dus niet bÍnnen de selectiecriteria
van deze inventarisatie. Een derde onderzoeksproject valt
(waarschijnlijk) wel binnen de selectiecrlteria. Het is het project 'Ïhe
assimilatioo àf biotechnology' L2), dat vooral de strategieën van grote
bedrijven met betrekking tot biotechnologie onderzoekÈ (OT3). Dit
onderioek wordt verricht door een speciale afdeling binnen de SPRU die
volledig door de ESRC gefinancierd wordt.

9.6 Ihe Royal Co-mi-ssion on EnvironmenÈal Pollution

De Royal Conmission on EnvÍronmental Pollution is een onaftrankelijke
conmissie die de kroon, het parlement, de regering en het publiek op

eigen initiatief adviseert. De adviezen richten zich vooral op principes
en beleid die moeten leiden tot vermindering en controle van
verrnriling 13). De keuze voor onderwerpen ligt bij de coumissie zeLf,
maar de regering heeft de mogelijkheid verzoeken in te dienen.

De leden van de commi.ssle hebben verschillende achtergronden. Ze zljn
afkomstig uit de aeademische wereld, het bedrijfsleven en het publiek en
brengen deskundigheid 1n op vele wetenschappeLijke terreinen. Als de com-

rnissie een studie onderneemt wordt daarvoor literatuurstudie verricht en
worden betrokken partijen geconsulteerd. Verder wordt er commentaar ge-
vraagd van maatschappelijke organisaties en Índividuen, zowel deskundigen
aIs Ieken. Soms worden delen van het onderzoek uitbesteed 14).

De commissie heeft twee rapporten gepubliceerd die het inbrengen van
genetische gemodificeerde organismen in het milieu ('the release of
genetically engineered organisms to the environment') als onderwerp
Àadden. (Pl en P3). De tweede studie, die te beschouwen is a1s de follow-
up op de eerste is een ontwerp van een systeem voor de beoordeling van
ve)-dproeven met genetisch genodificeerde organisnen. Het systeem is
gebaseerd op een procedure die in de chemische industrie gebruikt wordt
om gevaren te identificeren 15).

9.7 The National Consumer Council (NCC)

Deze consumenÈenorganisatie heeft een studie laten verrichten naar
sociale en ethische aspecten van de toepassing van genetische manipulatie
in de voedselproduktie. De onderzoeker R. Straughan heeft
literatuurstudie verricht en aanrnrllend enkele deskundÍgen geinterviewd
(04).

Door Ann Foster van de NCC wordt i.n een artÍkel in Ihe BritÍsh Food
Journal ingegaan op de houding van consumenten ten aanzien van voedselbe-
straling (L1). In het artikel refereert ze aatr een opinie-onderzoek onder
consunnenten dat uitgevoerd is voor het BBC-progremma 'Countryfile' (OT5)

en aan zo,n onderzoek dat door de Consumers' Association gedaan is (0T6).

9.S Bijdragen aan internaÈionaal- onderzoek

Aan het FAST 11-deelprogremma "the future of the food system" werd
door verschillende Britse onderzoeksinstituten deelgenomen. Twee



82

proiecten daarvan kunnen op zíctrzelf a1s TA-studies beschouwd worden:- een Delphi-onderzoek van de Leatherhead Food Research Association:
"the impact of food science and technology on the EEC food industryin the next L0-15 years" (O2) (vgl. CEC, l_9g.:253_254);- een onderzoek van het Centre for AgriculÈural Strategy: ,Lower í.nputfarning systemstr. In deze studie wordt nagegaan welkà-produkten in
aanmerking konen voor meer extensieve produktienethoden, hoe die
methoden verschillen van de huidige praktijk en wat de effecten voor
opbrengst, milieu en landschap kunnen zijn. Onderzocht is hoe nieuwe
technologische ontwikkelingen kunnen bij dragen aan extensieve
produktiemethoden. verder wordt besproken op welke manier het
landbouwbeleid het gebruik van deze methoden kan stÍmuleren en wat destructurele en sociare neveneffecten van zo,n bereid zijn (or1) (vgl
CEC, l-98 . : 257 -258) .

^ Van de bijdragen aan het FAST ll-project "The integrated developmentof renewable naturar resources, kunnen dà volgende aIs TA-studÍes
beschouwd worden:
- Twee case-study's van het onderzoeksburo ECOTEC naar het gebruik vantelederecrie. in her verenigd Konirrkrijk en in DuitsLana (ör) (cEc,

198. :277 -279);
- tlree (feasibility-)studies naar de nogelijkheden en de voorwaardenvoor het ontwerP van exPert-systenen àls Éulpniddel bij de evaluatievan landgebruik, door het Department of Systems Science van The Cityuniversity in London en door Ecology-statistics-Environnent (EsE)

ConsulÈants;
- een onderzoek van-de_ Energy studies unit van de university ofStrathclyde, waarin het effect van biotechnologie op het ioekonstigenon-food landgebruik geanalyseerd wordt;- ee-n achtergronddoctrment voor de conferentie over biodÍversiteit ge-schreven door Environmental Resources Lirnited.(zie voor informatie over de 1aaÈste drie CEC, L9g.)

9.9 Overig onderzoek

Door twee onderzoekers uit de verenigde staÈen is in het Verenigd Ko-ninkrijk een case-study verricht naar de opvatting van produ"..rt.o 
",consumenten over PST (een groeihorrnoon voor varkens). op basis vandie acceptatiecijfers zijn scenario-berekeningen uitgevàerd (o3) .

Goodman, sorj en l.IiLkinson hebben een boek gelchreven waarin ze eeneigen theoretisch kader ontwikkelen om de oicwikkering van de
landbouw te beschrijven en te verkraren. vanuit dat theoretische
kader worden vervorgens de effecten van moderne bioÈechnologische
ontwikkelingen beschreven (O1) .

Door ollerenshaw en Last van de Department of Agricurtural and
Environmentar science van de university Newcastie upon Tlme is eenartikel geschreven over de effecten van nieuwe (bio:)tecÍrnologieën ophet nilÍeu (OT4).
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]-O DENEMARKEN

10.1 Verantwoording (de codes verwijzeÍr l,;raar biJlage V'13)

De engelstalige stukken die beschikbaar zijn over het biotechnologie-
programma-van de ó."rr"" technologieraad (PRL, OY2 t/m OV 13, OT1 X/m OTB

àn óf t/n 53) werden uitgedeeld op het TA-congres in !Íil-aan. Alleen van

die stulken is gebruik gemaakt bÍj het schrijven van de volgende Para-
graaf. De rapporten orei d" Eeeste deelprojecten zijn aanwezig bij NOTA,

íaar zijn affà in het Deens geschreven. De consensus-eonferentie over
voedsel-àoorstraling (S4) werd vermeld in een Engels artikel (FOSTER,

Lggz). De cons.rr".r!-.ottferentie over genetic engineering in september
L992 (S5) werd aangekondigd door een medewerker van de technologieraad
(telefonisch contact) .

Er is ook telefonisch contact geweest met Jelsoe van het Institute of
Teehnology and Society van de universiteit Roskilde, dat in l-987 een

studie voor her FAST lI-project verricht heeft (o2). zijn Ínstituut is
ook nu weer bezig met een TA-project (Of9). Jelsoe meende dat er door het
landbouwonderzoeÉ zelf ln Denemarken geen TA-onderzoek verrÍcht wordt. De

zoekactie in CAB-economics leverde ook geen enkele beschrÍjving van Deens

onderzoek op. In AGREP werd een beschrijving gevonden van 0V14.
In het hier volgende overzicht en in de bijLage zijn de Engelse

vertalingen van titels van projeeten en namen van í.nstituten uit het
overzicht van de technologi-eraad overgenomen. De term genetechnology
wordt in de tekst vertaald als genentechnologie.

LO.2 TeknologÍ Nawnet

LO .2.1 Algeneen

Teknologi Nevnet (in het vervolg technologieraad of raad genoend) is
gelieerd a"n h.t Deense parlement en is het rniddelpunt van (vrijwel) aI-
le TA-activiteiten in Denemarken.

De raad bestaat uit L5 leden die afkonstig zijn uit vakbonden, weten-
schappelijke raden en andere naatschappelijke organisaties en heeft als
taak het initiëren van ui-tgebreide technology assessments die het
parlement en het publiek voorzien van toekomstgeriehte informatie zodat
het debat over technologie bevorderd wordt en de besluÍtvorrning
ondersteund.

L0.2.2 Het biotechnologie-progrmma

Binnen het R6iD-prograrma voor biotechnologie van de Deense owerheid
was in de tweede helft van de jaren '80 vier Procent van het budget
bestemd voor technology assessments en publieksvoorlichting (public
education). Dit deel van het Progranma werd gecoördineerd door de

technologieraad.
Er wàrden 65 projecten over biotechno).ogie oPgezet waarvan 45

projecten hebben geresulteerd in publikaties. Dat kunnen
ónaerzoeksrapporten zijn, maar ook brochures ('booklets'), film of
videoprogramma's en radioprogramna's. Er is dus weel aandacht voor
stinulering van het publieke debat. De raad noemt dit 'rnedia-oriented
TA,: zo mogelijk resulteert een project in een mediaprodukt 16).

Een aantal projecEen had betrekking op medÍsche biotechnologie' een

aantal op landbórr*-biot""hnologie en bij een aantal stond het geheel van
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biotechnologische toepassingen of toepassingen van genentechnologie Èer
diskussie.

De volgende projecten hadden deels of volledig berrekking op de land-
bouw 1-7):
- Drie met elkaar samenhangende brochures (debate booklets) beschrijven

ieder een toekonstige agrarische techniek. Eén van de drie behanàelt
de ontwikkering, de toekornstige nogelijkheden en de potentiële
risico's van 'microbiological pest control, (ovl). De tweede heeft
BST ars onderwerp en beschouwÈ onder andere de gevolgen voor het
gezondheid van het dier en economÍsche gevolgen voor de boer en de
naatschappij (ov2). Het derde boekje gaat in op het duurzame
technologische concept "perma culture' (OV3) I.Iat voor onderzoek aan
de brochures ten grondslag lag wordt uit de (korte)
proj ectbeschrijvingen nier duidelijk.

- Een vierde debate booklet Ís geschreven over de nogelijkheden die erzijn on ecologische landbourí en moderne biotechnológie- te conbineren
(ov4).

De brochures werden geschreven door natuurwetenschappers. BÍj hetschrijven werden zij begeleid door het InstiÈute for coóunicati.on van deRoskilde Universiteit. Proefversies van de boekjes werden getest doorgroepjes boeren.
over acht projecten is in de vorm van onderzoeksrapporten

gepubliceerd: - door het centrun voor bio-ethics aan de Aarhus-
universiteit zijn drie studies over ethiek verricht
("Ethics and morality of biotech scientists'r, "Debate on
eÈhics in other countries" en "Ethical grassroot
organisations,) (OT1) ;- door het Institute of Social Sciences van de Techni.cal University of

Denmark is een schatting genaakt van het macro- en micro,economÍschepotentieel dat genentechnologie biedt in Denemarken. Daarbij werd
uitgegaan van drÍe belangrijke produkten voor Denemarken. Eèn van dedrie was Chlmosine, een stof die gebruikt wordt bij de kaasbereiding(or2) ;

- een ander onderzoek van hetzelfde instituut bestudeert de distributie
van R&D-capiciteit op het gebied van biotechnologie in Denemarken,
waarbij vooral vergeleken wordt tussen het onderzoek van de overheid
en dat van de grore bedrijven (OT3);

- het rnstitute of Technology and society van de universiteit van
Roskilde heeft een onderzoek gedaan naar de toekomsÈige nogelijkheden
voor gebruik van biotechnologie in de voedselproduktià 

"r, à.inplicaties daarvan voor consumenEen en werkeis besproken (ora);- een vijfde onderzoeksprojecÈ onderzocht de nogelijkheden en problenen
van het gebruik van biotechnologie in de miliÀuteóhnologie (zowel alspreventieve en als end-of-line toepassing) (OT5). Iíie hàt onderzoek
uitgevoerd heeft is niet duidelijk. Bij de projecrbeschrijving is de
naam van één van de progrrmma-coördinatoren als ,key persón, genoemd;- MK Analyse heeft een project georganiseerd dat de diffusie van
biotechnologÍe naar kleine bedrijven als onderwerp had. Het project
bestond uit een studie met daarop aansluitend een aantal woricshóps
met deelnÉrme van technologie-voorlichters, vakbonden, "Iocal tradedirectors" en anderen (OT6);

- een commissie van afgevaardigden uit het Deense onderwijssysceem
heeft een raPPort geschreven over de behoefte aan educatief materiaal
over biotechnologie (OT7).

- Het achtste rapport analyseerde de behoefte die besEaat aan meer
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fundementele ecologische kennis om de risico's van projeeten met

genentechnologie te kunnen beoordelen (OT8) '

Naast het schrijven van de booklets zijn er nog enkele media-
projecten georganisàerd net als doel de publieke opinie te ontwikkelen en

ie Évalu.rén (óVf t/u OV6). Drie projecten waren gericht op -educatie 
(OV7

t/rn OV9). De rnilteuorganisatie NOAII heeft veertien diskussiebijeenkomsten
g.otg"rri"eerd, deze gédocLuenteerd en op basis daa::rran een "debate-Pa-
fer" geschreven dat lericht was aan de Deense boeren. (S1). Verder zijn
Lr enÉele conferentiès georganiseerd. Die conferenties worden

georganiseerd aLs "hearings" die als service dienen voor het parlement.
In 1988 is er een conferentie georganiseerd door de raad over
aanpassí.ngen in de Deense wet over nilieu en genentechnologie (S2) '
ttieiUi5 wérd sarnengewerkt met de Council of Genetechnology en het Direc-
torate of science.

Verder is er een consensus-conferentie georganiseerd over
genentechnologie (S3). Hierover volgt meer i.n de volgende paragraaf'

Op basis van de resultaten van alle projecten is door de raad een

slmthlserapport geschreven. Dit raPPort geeft een overzicht van de stand
van zaken met betrekking tot biotechnologie en de invloed daarvan op

Denemarken en het Deense beleid (PRl).

L0.2.3 De consensus-conferenties

De consensusconferenties die door de technologieraad georganiseerd
worden vormen een zeer interessante invulling van functie 5

(ondersteuning van maatschappelijke groeperingen) .

In 1987 Ls zo'n conferentie georganiseerd over de toepassing van
genenteehnologie in de industrie en de landbouw (S3) 18). In het najaar
van L992 zaL er een consensus-conferentie georganiseerd worden over
'genetic engineerÍ.ng' (S5) 19). In 1989 is er een georganiseerd over
voedselbestraling (S4) 20).

Aan een con"ensur-conferentie nemen drie partijen deel: een panel van
deskundigen, een panel van leken en een publiek. De leden van het
lekenpanel worden ge\rorven via een oProep in de dagbladen. Kandidaten
\íorden o.a. op geschiktheid geselecteerd (ze moeten zich bv. in kunnen
leven in de standpunten van een ander). Voorwaarde is dat ze geen lid
zijn van een belangenorganisatie (politiek, professioneel, religieus,
et;.). Vertegenwoordigers van zulke organisaÈies kunnen zitting nemen in
het deskundigenpanel.

De conferentie duurt drie dagen. De eerste twee dagen stelt het
lekenpanel vragen aan de deskundigen. In de nacht van de tweede op de

derde dag wordi de -zo nogelijk eensluidende- mening van het lekenpanel
vastgeleld in het Final Document, dat op de derde dag aan het Publiek en

het àeskundigenpanel voorgelegd wordt. Na de conferentie hebben de

deskundigen nog de mogelijkheid orn fouten in het document te corrigeren.
Het Final Docr.lnenÈ wordt vervolgens gepubliceerd in de publikatieserí-e
van de raad en wordt aan de leden van het parlement uitgereikt.

Vooraf aan de conferentie waren er aI Èwee bijeenkomsten geweest van
heÈ lekenpanel. Daar werden de vragenlijsten oPgesteld. Ook werd er een

bijeenkornit belegd ïraarop geinteresseerde organisaties meÈ suggesties
voór de vragen kónden komen en kandidaten voor het deskundigenpanel kon-
den voordragen.

ZoaLs gàzegd, wordt rnet de consensus-conferenties bijgedragen aan

functie S. Opvàllend echter is dat gepoogd wordt om de stem van het
publiek rechstreeks door te laten klinken, zonder tussenkomst van (aI dan
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niet geprofessionaliseerde) belangenorganisaties. Met die mogelijkheidleek in de formulering van smits èn teyten geen rekening gehàuden tezijn.

10.3 Overige activiteiten

Het Institute of Social Sciences van de Technische Universiteit heeftnaast de deelnaTe-in het zojuist besproken biotechnorogie-progrrmma
tussen l-982 en 1986 ook al een TA-projecr over biotechioloiie-uitge_
voerd onder de naam pEGAsus (o1). Het project werd gefinanóierd doorde Technologieraad. rn het voorwoord van àen Engelslalig boekje datin 1987 over het project verschenen is wordt verneld aat ae mÉthodevan onderzoek beschreven kan worden als een nlnterest group modelr.
Men ziet "technical development as a consequence of thI stiategles of
_rhe 

rrÍf6srent agenrs or interest groups,, 1Èuounsnr, IJTEGMAN, LggT:71.voor het onderzoek ziJn statistische analyses verri.cht, isliteratuurstudie verrÍcht en ziin interviLws afgenomen. Verder heb-ben de onderzoekers aan_vere s1Àposia en conferenties deelgenomen.Het rnstitute of Technology and society van de unÍversiteif vanRoskilde heeft voor het FAST rr-project een TA-studie uitgevoerd naarde ontwikkelingen in de zuivelsector, met aandacht voor tfepassÍngenvan zowel biotechnologie als informatietechnologie in saneniang methet EG-landbouwbeleid en "consumer-related issuàs', (o2). De TAbestond uit literatuursÈudie, interviews met vertegenroordigers uitde zuivelindustrie 
_en workshops en diskussles met consumentengroepen(consuner groups) (CEC, 199. : Zlg) .

Het project dat op dit moment loopt blj het instituut is rtconsu,er
influence in food technology" (oró). Dlarbij worden ook andere danbiotechnologische toepassingen in ieschouwiig gàrror.n. De aandachrgaat vooral uÍt naar kwaliteit-concepties ,", Io.,",-enten (waarbij
nagegaan wordt of er verschirlende groepen te onderkennen zijn) enl«ualiteitsconcepten van producenten-21) .
The Danish Agricul:"I11 Advisory cenrre doet of heeft een projecË ge-daan onder de titel "rnvestigations and plan for using conlutËrs infarm management and in the agricultural exÈension service,, (ovL4).Dit programma kan beschouwd worden- als "Begreitforschung, (vergerijkhet Duitse project van de Technische unÍvelsiut Mrinchei, par.-
3.2.e .) .
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11 BEI,GIË

11.1 Veranrwoording (de codes verwijzen naar bijlage V.14)

Infornatie over Sfl/ werd aangetroffen bij NOTA (een activiteitenover-
zicht). De twee daarin genoende raPPorten over biotechnologie (Pl en P2)

zijn ons op aanvraag toegestuurd.
Eén van de rappórten van het biotechnologieProgramma van DPÍíB werd

aangetroffen Ín rfr". Daarna is bij de Dienst informatie over de andere

rapporten aangevraagd. Die werd toegezonden in de vorm van korte
Uesàtrri5vingen. Een beschrijving van 51 stond ook in mlva.

De nedewerkster van S1Ï noemde het Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek in l{ol als mogeliJke andere uitvoerder van TA-

onderzoek. Vanwege tijdgebrek is daar geen navraag meer verricht.

LL.2 Stichting Technologie Vlaanderen (SÏV)

SlI/ werd ln 1984 opgericht binnen de Sociaal-Econonische Raad van
Vlaanderen (SERV). SIV noest invulling gaan geven aan de sociale dimensie
van het innovatie-stinuleringsbeleid (DlRv-beleid) van de Vlaamse
deelregering. Daarnaast was ook de groeiende bewusCwording bij de vakbon-
den van het problematische karakter van de technologische vernieuwing
alswel hun relatief zwakke positie ten opzichte daarvan reden voor de

oprichting.
STV vèrdeelt de eerste periode van haar bestaan op in twee fasen: de

eerste drie jaren werd een werlcwijze gevolgd die overeenkomt met het oude
TA-concept (onze terminologí.e, door SïV werd toen nog niet de term TA ge-
bruikt), maar na internationale contacten, o.8. net Stichting Technologie
en Beleid in Nederland (de standplaats van Smits en Leyten) is SÏV een
koers gaan volgen die meer aansluit bij het nieuwe TA-concept. In hun
eigen onschrijvíng 22) :

1987 - l-990

- opdrachten integreren volgens
het Technology Assessment-con-
cept

- neerjarenProgrtmma
- innovatieprocesonderzoek
- begeleiding tijdens onderzoek
- ruilrelatie
- toenemende belangstelling over-

heid
- nieuwe methodologie

Het meerjaren progrrmma L987-1"990 besÈond uit de volgende on-
derdelen 23):
- het aanleggen van een doctunentatiecentrum over de soeiale asPecten

van het invoeren van nieuwe technologieën (niet alleen boeken en
tijdschriften, maar ook brochures, audio-visuele produkties en meer
gríjze literatuur;

- het verrichten en coördineren van onderzoek;
- het begeleiden van de sociale partners bij de invoering van nieuwe

technologieën op gewestelijk, sectorieel of bedrijfsniveau;
- het verspreiden van informatie; STV verspreid haar publikaties gratis

l-984- L986

- opdrachten individueel oPstar-
ten en uitvoeren

- jaarprogrtmma
- gevolgenonderzoek
- begeleiding nà het onderzoek
- geisoleerde positie
- beperkte belangstelling van

overheid
- klassiek onderzoeksconcePt
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onder meer dan 200 sociale partners en beleidsinstanties en verder
organÍ.seert de stichting studiedagen (voor een ruim publiek) en
hearings (voor een geselecteerd doelpubliek;

- coördi-natie van het onderzoeksbeleid met betrekking tot de
maatschappelijke aspecten van technologÍsehe innovatie ;- advisering; Iranneer relevant verleent SIV medewerking aan de adviezen
van de Sociaal-Economische Raad; verder wordt deelgenomen aan
verschillende advies-comnissies, o.a. over biotechnologie.

Het onderzoeksdeel besloeg vier proJecten, naatfran er één betrekking
had op biotechnologie. Dat project bouwde voort op een verkennend
onderzoek dat in L986 al afgerond was. Dit verkennende onderzoek
("Maatschappelijke aspecten van de biotechnologie in Vlaanderen"; Pl) was
uitbesteed aan het Laboratorium Genetlca van de Rijksuniversiteit Gent en
werd daar uitgevoerd door een socioloog en een bioloog. Een stuurgroep
begeleidde het onderzoek. De studie geeft een 24):
1- internationaal overzicht over ontstaan, ontwikkelingen en perspectie-

ven van biotechnologie, zowel wetenschappelijk als commercieel;
2' overzicht van de stand van zaken, fei-ten en meningen over biotechno-

logie in België;
3- aarrzet- tot verder onderzoek op het terrein van de maatschappelijke

consequentí.es van biotechnologie. Via de gevoerde interviews kwernen
de onderzoekers aI tot een voorlopige beschrÍjving van de volgende
maatschappelijke aspecten: veiligheidsaspecten, relatie universiteit-
industrie-overheid, internationale situatie, patenten, werkgelegen-
heid en ethiek.

ad1) Dit onderdeel werd met behul-p van literatuurstudie ingevuld.
ad2) Hiervoor hebben de onderzoekers onderzoekscentra, bediijven en maat-
schappelijke betrokken groepen ondervraagd. Alvorens hiertoe over te gaan
hebben de onderzoekers eerr zo uiÈgebreid nogelijk overzicht aangelegd van
betrokken actoren (ontwikkeraars aan de ene kant en maatsctrappeÍi5t-
betrokkenen aan de andere kant). uitgangspunt daarbij was een- door
henzelf gemaakte "sociale kaart". zoweL de ontwikkelàars als de
maatschappelijke actoren werden ingedeeld in de groepen: voedingssector,
geneesmiddelensector, land- en tuinbouwsector, milieusector, chemiesector
en aquacultuursector. Naast tabellen met de namen en vestígingsplaatsen
van alle bedrijven laboratoria en organisatÍe is onder andere een "bio-industriële kaart" van België opgesteld en een "filièreschema".

De betrokkerrtreid van het (grotere) publiek is geen aand,achtspunt van
het rapport zelf. Iíel heeft STV in 1987 een voor een ruin publiek besteud
seminar over "I'íaatschappelijke aspecten van biotechnologie" georganiseerd
op de beurs Flanders Technology rnternationar in Gent (s1), is er een
brochure geschreven en is er een diareeks met begeleidende tekst gemaakt.

In het meerjarenplan 1987-1990 is het biotechnologie-onderzoek
voortgezet in twee projecten:
- Biotechnologie en gewasbescherming in België. Sociaal-economische as-

Pecten van de technologische ontwikkelingen (P2). Het onderzoek werd
uitgevoerd door de onderzoeksgroep die ook de verkennende studie uit-
voerde. De werl«sijze was vergelijkbaar. l.Iegens het nog ontbreken van
industriële toepassingen in België, bleven de beschouwingen
noodgedwongen nogal algemeen. Het besEuderen van sociaal-economische
aspecten bleek niet eenvoudig omdat het onderzoek nog een in
fundamenteel stadium verkeerde en de betrokken bedrijven in het
algeneen geen informaÈie over hun onderzoek erensten te verstrekken.
Het voornaamsÈe resultaaÈ van het onderzoek bestond dan ook uit het
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leereffect ten aanzien van de opzet van volgende studies.
- In het jaarverslag van 1989 wordt vermelding gemaakt van het volgende

project "Biotechnol-ogische fermentatieprocessen" (OTl-). Het onderzoek
zou intern uitgevoerd werd, eventueel met inschakeling van experts.
Toen we bij STV inforneerden 25) naar de voortgang van dit project
bleek dat het een tijd stil had gelegen wegens het niet beschikbaar
zijn van onderzoekers. In april 1992 is de draad Pas lreer opgepakt.

l-1.3 Diensten voor Progranmering van het líetenschapsbeLeid (DPWB)

Deze ministeïiëIe dienst heeft een TA-prograrma laten uitvoeren onder
de titel "Nationale onderzoeksakties ter ondersteuning van FAST". Het
progremma werd afgerond in L987.

De volgende studies zijn in het kader van het programma uit-
gevoerd 26):

- "Bi-otechnologie en de Belgische veiligheidsreglementering voor de
werknemer, de consulDent en het milieu" (OT2), door de Katholieke
Universiteit Linburg (KUL)

"Op basis van een beoordeling van het beschikbare nationale en
regionale wettelijke kader in België - aange\ rld met de
evaluatie van enkel belangrijke Europese richtlijnen - wordt in
deze studie nagegaan í.n welke mate de in België beschikbare
normen mee borg kunnen staan voor een veilige ontwikkeling en
diffusie van de biotechnologie."

- "Bi-otechnologie et propriété intellectuellen (OT3), door UCL (?).
"La première partie de L'étude consiste en un exanen critique
des différents systèmes utilisables pour la protection des
inventions biotechnologiques en Europe et en particulier en Bel-
gique, au USA, au Canada et au Japon.
Dans la seconde partie sont traités, pour la bÍotechnologle,
différents aspects des relations insustrie-université et indus-
trie-pouvoirs pubLics, en ce compris une discussion de
1'opportunité du déIai de gràce."

- "De Belgische voedingsnijverheid: economische tendenzen en
technologische perspectievenr (OT4), door het Rijksuniversitair
Centrum Antwerpen (RUCA) en de Economische Hogeschool Linburg (EHL).

"In deze studie werden voor de Belgische voedings- en
drankennijverheid de economische-structurele tendensen en de
technologische peÍspectieven, rnet bijzondere aandacht voor
biotechnologie, nagegaan. Het onderzoek steunt grotendeels op
een representatieve enquète bij L80 bedrijven uit de sector."

- "Invloed van biotechnologie en nieuwe afzetmogelijkheden op de
evolutie van de landbouw" (OT5), Katholieke Universiteit Linburg.

"De mogelijke evolutie van de landbouw - als gevolg van de
potentiëIe weerslag van biotechnologie op de sector en het
toenemend gebruik van Landbouwprodukten als grondstoffen voor de
chemische nijverheid en de energiesector - staat in dit
onderzoek centraal. "

- "Mutations biotechnologgiques et filières 'sucre". Un outil
d'évaluation" (0T6), door FIrNDP (?).

"Dans Ie cadre de cette recherche, un outil d'aide à Ia décision
a été développé afin de pouvoir évaluer les impacts de
1'application des bioÈechnologies à la production des édulco-
rants.
Une attention particulière a été portée dans ce sens à
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1' évolution du complee industriel chimio-énergétique-alimentaire
eÈ aux effets en retour sur l-es spéculations agrieoles, suite à
certains chocs technologiques ou réglementaÍ.res. r'

- "Offre et demande de personnel hautement qualifié en biotechnologie,'
(OT7), door UCL.

"L'analyse pour Ia Belgique de l'organisation de la recherche
universitaire, conduit cette étude à proposer des formes
nouvelles d'organisation, plus adaptées ar»r caractéristiques de
la biotechnologie. "

- "Perspectieven van de voedingsconsr.mptie in België,', door de
Rijksuniversiteit Gent (RUG) .

"In het kader van dit onderzoek werd een enguète uitgevoerd bij
1200 Belgische huishoudens om tendensen in hun voedingspatroon
te identifí.ceren.
Een bijzondere aandacht werd besteed aan de percepti-e van het
verband tussen voeding en gezondheÍ.d. "Dit laatste onderzoek zou volgens de hier gehanteerde criteria niet

a1s TA beschouwd worden.

L1 .4 Overige TA- activiteiten

De Faculteit van de Landbouwríetenschappen van de Universiteit Gent
heeft in 1991 een studiedag georganiseerd over technologie voor
landinformatiesystemen en de voorwaarden waaronder aergàti5te
systemen kunnen functioneren (S1) .

1_1.5 Bijdragen aan internationaal onderzoek

rn Brussel zijn verschillende commerciëre onderzoek- en
organisatieburo's gevestigd die onderzoek verrichten voor de Europese
commissie. Twee daarvan (Le club de Bruxelles en Bureau Europeen de
Recherches) zijn al genoemd in hoofdstuk 7. Een derde, Biosurvey, heeft
een achtergronddocunent geschreven voor de conferentie overbiodiversiteit die onderdeel uitnaakte van het RES-progremma van FAST II.
Andere bijdragen aan FAST II waren:
- ars bijdrage aan het deelproject ,the end of the farnworkers - new

farmworkers: nl.es nouveau Paysans,,, een onderzoek van de Faculté des
sciences agronomiques de I,Etat (FAGEM) in Genbloux.
Dit onderzoek geeft een sociaal-economische profielschets van de
Europese boeren in 2000. Centraal staan de vragen: "Combient seront-
ils?", "Que feront-ils?", ,Connent le feront-iis?" en 'Ou se
siteront-i1s?" (cEC, 198.:33). De ror van teehnologie staaÈ niet
centraal in de probleenstelling;

- voor hetzelfde deelproject is het onderzoek "Village, technologie et
emploi" (O1) verricht door de Enployrnent International Association inAttert. De studie is een inventarisati-e van technologische projecten
die.-gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden en het
creËèëëëren/behouden van werkgeregenheÍd op het plattàland, en het
verbeteren van management en beveiliging ten aanzi-en van het nilieu.
van de geinventariseerde projecten zijn er twintig beschreven en
nader genanalyseerd. Niet alleen technologieën ten bate van de
Iandbouw werden bestudeerd, maar ook technologieën die voor andere
werkgelegenheid op het platteland kunnen zor+er. (vgr. cEC, L9g.:41-
43);

- het Bureau Européen de Recherches heeft een studie verricht voor het
RES-project: "Potential for Change in the Use of Land in the European



91

Conmunity for Non-Food Purposes uP to the Year 2000" ' Deze studie
moet eerder als beleids-assessment beschouwd worden dan als TA (vgl.
CEC,198.:335).
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NOTEN BIJ DEEL III:

L) Deze cnschrijvingen zijn overgenmen uit: tnformatie over llolIToR voor onderzoekers, een
infonnatiefolder die opgestetd is door het HotIToR llederland secretariaat, dat ondergebracht is bijIOTA. vergetijk ook: Prótikaticbl,ad van de Europese GapeÍEchappen, xr. c ltÀls, cmnnautaiiproErarma voor stratesi§9he gnFly.se. orocnose en evaluatie oo het oebied van onderzoek en-teEÍïiGje-(llollIToR) (1989-1992), 10 mi 1989.

2) lt is deze paragraaf in de verleden tijd geschreven, de informatie is afkonstig uit de ttcatl for
tenderl van het project. Aangenorcn is dat het project uitgevoerd is zoats het daarin beschrevenrordt.. (.zje cornissi.on of the European cqmmities, llolllToR-s sT, DG xII-H2: catt for tender. sÀslproiect ]1"4., Brussels, 1990.)
Bij de catl for render bevord zich een bijtage raarin o.a. de standaardopzet ven ceír s sÍ-project
beschreven rordt. Het Yreeilde is dat die staÍrdaardopzet niet overeenkqnt net de opzet van het (agro-
)biotechnotogie-Project. ln de staídaard'opzet rordt onder andere gesproken over deetnane van niet-
leten§chappers in de rorkshops en over het opsteLlen van èEn strstegic dossier door de steeringgroup. Bovendien zou de steering groLp niet atleen Doeten bestaan uit beteidssrÈtenaren, naar bredei
Yan_ sarEnstetting zijn. (zie cmnission of the European canm.nities, HoIIïoR-sAsT, DG xtI-ll2: sAST:
Backgrormd information, Brussets, 1990).

3) oeze informatie is gevonden in het voorcoord van dat rapport, zie BECKER, zoHllER, 1990.

4) Zie ccnnrission of the European Cormmities, cmccrtstion unit for Biotechml,ogy in Europe.
l,lorkptan for concertation in biotechnotosy. i9g9-Í990, X11tt-1 - CUBE.

5) zie de vorige noot.

6) oe informatie over dit project is afkorstig uit het voorroord van het boek van het
(zie L3) en uit het jaarverstag van de stichting over 19g9.

7) oe informatie hierover is afkorstig uit het jaarverstag van de stichting over 19g9.

8) over de periode daarna is geen inform.tie gevoÍrden

eindrapport

9) Deze informatie komt uit European oarliaínèntàrv technoloov sssesment -EprA-. Description of the
orsgnj§èg-ons DarticiDa!in_q in the EPTA cgordination netlork. An information report to the 2nd
European congress of technology asseurnt, ÍiGno,-990f-

10) oEcD, comnitte for science, Technotogy and lndustry, BiotechnotoEv. aEriculture and food.
Overvier and ooticy conctusions. parijs, l99i

lJ-) zie Science poticy Research Unit, Annrat Report l99O-1991, University of Sussex, Brighton.

L2) zie de vorige noot, blz. Í6.

13) vgt. Royal Ccnrnission on Envirormntal
(aprit 1992), London, p. Í.

14) zie de vorige noot, btz. 2.

L5) zie de vorige noot, p. ó.

Pollution, A Euide tg the ccnnrission and its activities

16) oeze informatie is afkonstig uit de informatiebrochure rBiotech projects at the Danish Board of
Technotogyrr, die geschreven is voor het TA-congres in l4ilaan in novenÈer 1990.

L7) De informatie over deze projecten is afkornstig uit de engetstal,ige projectbeschrijvingen in de
in de vorige noot genoetde brochure. Bij ieder project xerd de naam van een rkey personr vennetd,.
achterin ras een tijst opgenoren van het instituten raar die personen rerken. Aangenomen is dat het
onderzoek door de instituten van de betreffende key persons uitgevoerd is.
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18) zie de vorige noot.

1-9) tetefonische rnededeting van een tid van de raad-

20) Oeze rerd genoeld in FOSTER (1990), btz. 28.

2l) oat zei Erting Jetsoe van dat in§titlx,lt in een tetefoongesprek.

22) Sociaet-Econmische Raad van Vtaanderen. Stichting Technotogie Vtaanderen, Activiteitenoverzicht

STV. 5 Jaar rerking, Brussel, april, 1989, voorroord.

23) Oeze beschrijving van doetstellingen en sctiviteiten van STV berust op het activiteitenoverzicht
dat in aprit 1989 door STV geFàticeerd is en dat aanrezig ras bij XOTA (zie de vorige noot).
D6arneast is er teleíonisch kontekt ger.eest net STV laarin geÍnfonreerd is naar de voortgang van het

bi otechnotogi e-project.

24) ygt. Sociaat-Economische Raad van Vtaanderen. Stichting Technotogie Vtaanderen,

Activiteitenoverzicht STV. 5 Jaar rerkins, Brusset, aprit 1989, btz. 17 en DESI'IET, DEIJAELE, 198ó, p.

12-13.

25) ln een telefoongesprek npt het secretariaat van STV, in april 1942.

26) Oe qnschrijvingen zijn tettertijk overgenmen van een overzichtje dat ons toegestuurd rerd door

de dienst. Attèen het repport ttDe Betgische voedingsnijverheid ...rr is aanrezig op de LEI-bibtiotheek
(BULCXE et at, 1988)
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DEEL IV: EVALUATIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

L2 EVALUATIE

L2.L Inleiding

Dit hoofdstuk is geen naurrgezetxe eval-uatie van het onderzoek. Er
worden slechts enkele opnerking gemaakt over het onderzoek die van belang
kunnen zijn voor mensen die een soortgelijke invenÈarisatie wiLlen
uitvoeren.

L2.2 Het verzanelen van gegevens

De volgende twee uitgangspunten hebben ten grondslag gelegen aan de
inventarisatie:
- TA's worden niet alleen uitgevoerd door of in opdracht van offÍciéle

TA-organisaties zoal OTA en NOTA;
- er is al voldoende geschreven over de behoefte aan TA en de vorm die

het zou moeten hebben. IíiJ leek het zinvol om de omgekeerde weg te
bewandelen: stel een aantal criteria op lraaraan TA voor de landbouw
zou moeten voldoen; bestudeer de aldus geinventariseerde rapporten en
beschrijf vervolgens hoe TA voor de landbouw eruit ziet.

Er zijn publikaties verzr-eId, deze zijn nogmaals getoetst aan de
criteria, en vervoLgens meer (Duitsl-and) of minder (de overige landen)
uitgebreid bestudeerd. Het intervlewen van sleutelpersonen zou een minder
goede rreg geweest zijn, omdat:
- bij aanvang van het onderzoek nog volstrekt onduidelijk was wie die

sleutelpersonen zouden moeten zíjn;
- als er al sleutelpersonen te vi.nden zÍ-jn, zouden deze

hoogstwaarschijnlijk zeer verschillende afbakeningen hanteren ten
aanzien van het begrip TA.

Er is wel telefonisch contact geweest met enkele personen en
daarnaast is er ook veel- gebruik gemaakt van grijze literatuur, maar dat
had vooral als doel publikaties op het spoor te komen en de gevonden
publikaties tegen een achtergrond te kunnen plaatsen. Er is van afgezien
mensen naar hun opvattingen te vragen.

L2.3 De verwerking van de gegevens

Gepoogd is al het onderzoek te inventariseren volgens een
gedetailleerd conceptueel kader. De bedoeling hiervan was het rnogelijk
maken van selectie en vergelijking. Die opzet is slechts ten dele
geslaagd:
- Ten eerste had daÈ te maken met het feic dat van veel (potentiëIe)

TA's slechts een verwijzing in een ander rapport of anders een meer
of minder uitgebreide sanenvatting beschikbaar was. Uit zo'n titel of
srmenvatting kunnen nieÈ alle kerrmerken afgeleid worden. Het enige
kenmerk dat meestal vlot en redelijk eenduidig af te leiden is, is de
oriëntatÍe op technologie.

- Ten tweede begon ontstond pas tegen het einde van het onderzoek vol-
doende inzicht in de kenmerken functie en opzet. Het bleek dat het
beantwoorden van vragen daarover een behoorlijk diepgaande



96

bestudering van rapporten vereist. Ten aanzien van de functies is
bovendien bestudering van rapporten nauwelijks voldoende, omdat een
behoorlijke verantwoording voor het doel van heÈ onderzoek nogal eens
ontbreekt. Verder zou eigenlijk een betere kennis van de
beleidssituatie in de beÈreffende landen nodig zijn on de functie van
de rapporten goed te kunnen interpreteren.

- Ten derde kunnen er gemakkelijk fouten gemaakt kunnen zijn bij de in-
terPretatie, omdat publikaties meestal maar vluehtig bestudeerd zijn
en bovendien niet in rnijn eigen taal gesteld waren

- Ten vierde stond de analyse-opzet niet in verhouding tot het aanbod
van TA's. Nauwkeurige afleidÍng van al de in het conceptuele kader
beschreven kenmerken zou Èe veel tijd vereist hebben. Door de
inspanningen te concentreren op één land ben ik er toch redelijk in
geslaagd de voorgenomen analyse uit te voeren. Een gedetailleerde
vergelijking tussen landen moest echter achterwege brijven.

L2.4 De classificering van TA-activiteiten

, Bij aanleggen van de velden in het computerbestand had ik al rekening
gehouden met het feit dat er naasÈ het aangeven van de oriëntatie op
aspecten, functies en opzet misschien wel nodig zort zLjn om de
verschillende TA-activiteiten nog anders aan te duiden, op een manier die
aansloot bij de opzet van het onderzoek: wat is TA?, en niet: wat zou het
moeten zíja? Zo kwam Ík tot de indeling in progremma,s, projecten,
onderzoek, literatuurstudies, samenkomsten en overige TArs.

Bij die indeling zou ik nu de volgende opmerkingen wilren maken:- een programma kan ook bestaan uit een opeenvorging van rapporten in
de tijd. Een voorbeeld is het werk van de oEcD, wàarbij op-basis van
een eerste oriënterende studí.e vervorgstudies opgezex werden;- het onderscheid tussen een project en een onderzoek hield in dat in
een project wetenschappers van verschillende disciplines betrokken
zijn en een onderzoek vanuit één bepaalde discipline verrÍcht wordt.
Echter, dat een econoon TA-ondetzoek verricht wil niet zeg1er- dat hijof zLj daarbij niet interdisciplinair Èe werk kan Baan.
Daarnaast gaat het onderscheid wat te veel uitgaat van het oude con-
cept.
Volgens het nieuwe eoncept zou heL zinvol zijn onderscheid te maken
tussen actieve participatie van betrokkenen (projecÈ) en passieve
participatie van betrokken (onderzoek). Actieve participatie houdt in
betrokkenheid bij de probleemkeuze, -formurering en -afbakening,
controle op de voortgang van het onderzoek via tussentijdse
evaluaties, en deelname in het opstellen van de aanbevelirlBen.
PassÍeve ParticiPatie bestaat meestal uit het deelnemen aan een
enquete.

- Een literatuurstudie kan meer inhouden dan alleen het bijeen plaatsen
van de resultaten van ander onderzoek. Geschreven bronnen worden ook
gebruikt ou tot nieuwe inzichten te komen over de maatschappelÍjke
aspecten van een technische ontwikkeling.

L2.5 Een aandachtspunt voor

Bij verder inventariserend
worden aan het verschil tussen
gesproken over maatschappelijke
maatschappelijke aspecten? Dat
gesteld is. Het zou interessant

verder inventariserend onderzoek

onderzoek zou meer aandacht besteed kunnen
effecten en aspecten. I,Ianneer wordt
effecÈen en wanneer wordt gesproken over

Ís een vraag die in dit rapport niet
zijn om na te gaan hoe het verschil in
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noordgebruik (aspecten versus effecten) samerrtrangt met het verschil
t.r"s"r, het oude àn het nleuwe concept. Iíellieht sluit het woord effecten
meer aan biJ de oude, reaetieve benadering en het woord a§Peeten met eert

moderne, voorwaarden stellende benadering. Een voorbeeld: aan het woord
ethisch wordt meestal toegevoegd raspecten', omdat iedereen aanvoelt dat
het gaat om opvattÍngen van mensen, dle voorl aalden zouden moeten steLlen

""o à. ontwlkkellng van technologie. BIJ het woord economlsch wordt
echter neestal slechts gesproken over "effectenr, alsof de economlsche
opvattingen van de betrokkenen minder voorwaardenstellend zouden ziJn.
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13 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

13.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen eerst in grote lijnen de resultaten van deinventarisatie gepresenteerd worden (i3.2 en ff.gl
Daarna zullen in meer algemene zin conclusies getrokken worden overde organisatie, de functie en de opzet van TA voor de landbouw. Hieruitzullen enkele aanbevelingen afgeleid worden voor het opzetten van TA-projecten in Nederland en het integreren van TA in het landbouwbeleid

(13 .4) .

L3.2 TA voor de landbouw in west-Europa: geen onbeschreven brad

_ In tegenstelling tot de venvachting bij aanvang van het onderzoekIaat de inventarisatie zien dat er aI ifinÉ wat TA-activiteiten zijnontplooid op het terrein van de landbouw. Het goede krcantitatieve resul-taat houdt verband met de gevolgde nethode. Er heeft hoofdzakelijk eeninventarisatie van literatuur plaatsgevonden door in bestanden te zoekenop trefwoorden die verband houden net TA. De daarbij gehanteerdeserectiecriteria hadden voorar de functie de hoeveerhèia teinventariseren publikaties te beperken; er werden geen strikte eisengehanteerd ten aanzien van inhouà "n opzet van de potentiëre TA-activiteiten. De bedoeling van het ondàrzoek was juist te onderzoeken water zoal onder TA voor de landbouw verstaan kan worden.
Het meest actief in de onderzochte periode (1986-nu) waren de landenDuitsland en Denemarken en errkele internationale organÍsaties (vooral deEuropese cornmissi. en de OEGD). Frankrijk, het verenigd Koninkrijk enBelgië bleven hierbij wat achter, wat nieÈ wegneemt dat ook in dezelanden verschillende TA's uitgevoerd zijn. Tei aanzien van Italië zijn deinventariserende Ínspanningei zo gering geweest dat een uitspraak over deomvang van TA-activiteiten voor de landbouw in dat land erg ànbetroulr-baar zou zlin. rtalië wordt dan ook in het hierna volgende overzichÈ niet

meegenomen.
Het landbouwonderzoek is in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Ko-ninkrijk in ruime nate bij de TA-initiatieven betrókken geweest. soms be-trefÈ dat deelonderzoek daÈ verricht werd in het kader lrà, ".r, TA-projectof -progralDma, maar er worden ook initiatieven genomen door onderzoekerszelf. In België en Denemarken is de deelnam" ,"i het landbouwonderzoekgeringer. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn en worden ook TA,sop het terrein van de landbouw verricht door soàiaal--wetenschappelijkeinstituten met een specialisaÈie op TA-onderzoek.
Beleidsactoren die initiatieven hebben genomen voor TA,s op hetterrein van de landbouw zijn:

- parrementaire TA-organisaties (Denemarken, Duitsrand, Frankrijk, hetverenigd Koninkrijk en het Europese parlemenÈ; de werkwijze van dezeorganÍsaties is zeer verschillend);
- actoren uit het technol-ogie- en onderzoeksbeleid (Directoraat-Generaa1
l'Ietenschappen, onderzoek en ontwikkeling van de Europese conmissie, deorganisation for Econonomic cooperation and Development (OECD), hetBundesministeriun ftir Forschung und Technologie (BMFT) in Duitsland en deDiensten voor Programmatie van het l.Ietenschapsbeleid in België);- actoren uit het landbouwbeleid (het Bundesministeriurn ftir Ernàhrung,
Landwirtschaft und Forsten (BMELF) in Duitsland, het Directoraat-Generaal
Landbouw van de Europese Conmlssi., de Food and Agricultural Organisation
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(fAO), onderzoeks-adviesraden (de Agriculture and Food Research Council
en de Economic and Social Research Council in het Verenigd KoninkrÍjk);
- andere adviesraden (de Royal Gonnission on EnvÍ.ronmental Pollution in
het Verenigd Koninkrijk en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen,
die een eigen TA-bureau heeft: de Stichting TechnologÍe Vlaanderen).

Ook initiatieven van maatschappelijke actoren zijn geinventariseerd,
aL zaL die inventari.satie zeket niet uitputtend zí-in. Verder is de
participatie van maatschappellJke actoren in TA-projecten van anderen een
speciaal aandachtspunt geweest.

In DuitsLand hebben milieuorganisaties, consumentenorganisaties en
een bedrijfstakorganisatie enkele initiatieven genomen, de eerstgenoemden
op het terrein van de bioteehnologie en de laatstgenoemde op het terrein
van de agrificatie. In Engeland heeft hebben consumentenorganisaties TA's
(laten) verricht(en) over geneÈlsche manipulatle en voedseldoorstraling
en in Frankrijk heeft een organisatie van jonge boeren onderzoek verricht
naar economische consequentÍes van nieuwe technologieën in de landbouw.

Veelal worden consunenten, boeren en bedrijven of vertegenwoordigers
van die groepen in de procesgang van TA's betrokken. Dat gebeurt op grote
schaal in Duitsland en Denemarken en in wat mindere mate in de andere
landen en op Europees niveau. De participatie van deze maatschappelijke
actoren kan een meer of minder acti-ef karakter dragen. De ro1 kan
variëren van ondervraagde in een enquete tot participant in de diskussies
bij de afbakening en bij het opstellen van aanbevelingen.

Het overgrote deel van de geinventariseerde TA's is technologiegeori-
enteerd. In Denemarken maakten bijna alle TA-activÍteiten deel uit van
een groot, door de technologieraad geeoördineerd TA-progranma over
biotechnologie. Binnen dit programms 1ssld niet alleen onderzoek verricht,
maar was ook rime aandachÈ vor voorlichting, educatie en discussie. Een
interessante inlnrlling van publieksparticipatie is in Denemarken de
consensus-conferentie, waar een lekenpanel zich een oordeel vormt over
een bepaalde controversiële technologische ontwikkeling.

In landen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was het
beeld wat diffuser. In Duitsland zijn vooral TA's uitgevoerd op het
terrein van de biotechnologie, waarbij men zich vaak beperkte tot de toe-
passing van genetische manipulatie, eventueel meÈ een verdere beperking
naar sector, of een speciaal produkt (vooral BST, een nelkgiftstimulerend
hormoon voor koeien, en - in mindere mate - herbicide-resistente
gewassen). Eén TA bestudeerde de gevolgen van de toepassing van micro-
elecÈronica: een studie over de nelkrobot.

Meer aandacht was er voor Nachwachsende RohsEoffe (agrificatie) en
voor (studies naar) technische innovaties in het algemeen. Deze laatste
benadering wordt ook hoofdzakelijk gehanteerd in Franrkijk ('Les
nouvelles techniques'). tlat opvalt is dat er vergeleken met Duitsland
relatief meer onderzoek gedaan wordt naar de effecten van toePassingen
van micro-electronica.

In het Verenigd Koninkrijk ging de aandacht vooral uit naar
biotechnologie. Daarnaast is voedseldoorstraling daar een belangrijk
onderwerp van discussie.

Op Europees niveau is er vooral belangstelling voor bi-otechnologie en
in waË mindere maÈe voor agrificatie, voedseldoorsÈraling en telematica.

Probleemgerichte studies zijn ninder aangetroffen. De beste
voorbeelden zijn de FAST Il-projecten "the future of the food system",
"the integrated development of renewable natural resources" en "the end
of the farmworkers - new farmworkers". DaarnaasÈ zijn in Duitsland enkele
studies verricht die scenario's schetsen voor de toekomst van de

landbouw, waarbij de technologische ontwikkeling overigens slechts één
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van de beschouwde factoren is.
Harde uitspraken over de aspect-oriëntatie van de TArs kunnen

eigenlijk alleen over Duitsland gemaakt worden, omdat de TA, s uit de
andere landen nieÈ of te oppervlakkig bestudeerd zijn. veel van de
studies in Duitsland waren gericht op het inschatten van effecten van
technologische ontwikkelingen. De nadruk lag daarbij op het schatten van
economische effecten (op bedrijfs-, sector- en microniveau) en de daarmee
samerrhangende structurele veranderingen in de landbouw. In verschillende
gevallen vond er daarnaast een meer kwalitatieve bespreking plaats van
sociale en ecologische aspecten. Wat weinig aandacht rras er in Duitsland
voor institutionele, politiek-bestuurlijke en juridische aspecten d1e met
de technologische ontwikkeringen in de landbouw srmenhangen.

Veel TA's beperken zich tot één of enkele thema's die sr-entrangen met
(bepaalde) technologische ontwikkelingen. Ttrema's die voorkomen (niet al-
leen in Duitsland) zijn onder andere consumentenaceeptatie, gebruikersac-
ceptatie (boeren), de risico's van het inbrengen van genetisóh genodifi-
ceerde organismen in het milieu, onderzoekstransfer, landgebruiÉ,
verandering van relaties in de produktiekolom, de rol van de overheid,
internationale concurrentie, octrooiering van biotechnologische vindin-
gen, voedselveiligheid en het behoud van bio-diversiteit.

Samenvattend zijn de volgende TA,s aangetroffen:
- technologiegerichte TA's, waarbij ofwel een meer of minder brede be-

spreking plaatsvindt van effecten van de technologische ontwikkeling,
ofwel de aandacht volledig geconcentreerd is op éèn of enkele
thema's. De afbakenÍng van het technologische domein varieert sterk(van technische innovatie in het algeneÀn tot bepaalde toepassingen).

§ornnige andere technologiegerichte TA's zijn hoofdzakelijk gericht ophet beschrijven van de institutionele ong.',ring van een technologischà
ontwikkeling en het Ín kaarÈ brengen van de sirategieën en opvaitin-
gen van de relevante actoren. Dat in kaart brengen van de opvatÈingen
van betrokkenen gebeurt in de effect-gerichte studies ook wel, ,""I
daar is dat geen doel op zíct., maar een methode on (geobjectiveerde)
infornatie te verkrijgen over mogelijke maatschappetí5te-effecten.

- in veel mindere mate zijn probleengerichte studies aangetroffen,
waarbij meestal een zeer algemeen gefornuleerd probleem centraal
staat, bv de toekomst van de landbouw.

13.3 Hoe worden TA's uiÈgevoerd?

On de omvang en ook de aard van de verschillende TA-activiteiten
overzichtelijk'weer Èe kunnen geven zijn deze geclassificeerd volgens
ideaaltypen. De volgende criteria werden daarbij gehanteerd:
- staan de geinventariseerde TA's met elkaar in verband doordat ze deel

uitmaken van een progranma?
- betreft het een onderzoeksactiviteit? En zo ja:
- is de onderzoeksgroep multi-disciplinair van samenstelring?
- worden er veldonderzoek en/of statistische analyses verriètrt of

betreft het alleen literatuurstudie?
Aan de hand van deze criteria werden de TA's ingedeeld in de catego-

rieën progranma's, projecten, onderzoek, riteratuurstudies, samenkomsten
en overige TA's (zie par. 2.2 voot de definities en hoofdstuk l-4 woor een
evaluatie van deze indeling).

In een case-study over Duitsland is uitgebreid aandacht besteed aan
de opzet van de TA-studies en de daarbinnen gebruikte onderzoeksmethoden.
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Daarbij werd een nodelopzet voor TA als referentiekader gebruikt. Deze
modelopzet verdeelt het TA-proces in zes stappen: probleemdefiniëring,
analyse van de technologische ontwikkeling, analyse van effecten, analyse
van besluitvorming, bespreking van de resultaten van de analyse, en het
opstellen van scenario's en/of opties.

Het bleek dat deze opzet vooraL gehanteerd wordt bij
technologiegerichte studies die effecten proberen in kaart te brengen. In
de studies die zich op één thema richten en in de probleemgerichte stu-
dies was de opzet mÍ.nder goed herkenbaar. Een TA-project dat perfect bij
de modelopzet aansluit is het onderzoek "Folgenabschàtzung und -bewertung
des einsatzes Herbizidresistent gemachter KulturpfJ-anzen in der
Landwirtschaft" van lJÍssenschaftszentrum Berlin in Duitsland (zie 5.3.1-,
bijlage V.1: P7 en bijlage V.1.1).

Ee hier volgende conclusies over methoden die gebrulkt worden,
berusten vooral op de analyse in de case-study over Duí.ts1and, maar de
inzichten die de TA's uit andere landen opgeleverd hebben zijn ook
verwerkt.

De nethoden die bij TA's gehanteerd worden kunnen
verdeeld worden:
1) Methoden voor het verzemeLen ven informatie;
2) Methoden voor het berekenen van scenario's en het

in vi.er groepen

doen van voorspel-
lingen;

3) Methoden voor het organiseren van de communicatie tussen onderzoe-
kers, betrokkenen (be1-eidsmakers van overheid, bedrijfsleven en
belangenorganisaties) en gebruikers (boeren als gebruikers van
technologieën en consurnenten als gebruikers van eindprodukten);

4) Methoden voor de rreergave van de onderzoeksresultaten.

adL.
Gebruikt worden statistische gegevens (vooral voor het schatten van
economische, structurele en sociale effecten), literaÈuurstudie (vooral
voor het schatten van gezondheidseffecten bij dieren, ecologische
effecten en het bespreken van andere maatschappelijke aspecten) en verder
hoofdzakelijk interviews, variërend van open interviews met deskundigen
tot enquetes onder bedrijven, boeren en consunenten, of
vertegenwoordigers van die groepen. Het bijeen brengen van experts en
betrokkenen op slmposia en conferenties kan gebruikÈ worden on problemen
te fornuleren en af te bakenen en beleidsaanbevelingen te formuleren.
Binnen TA-projecten gebeurt dat niet zo vaak, maar zulke samenkomsten
kunnen ook los van zo'n project georganiseerd worden. Hetzelfde geldt
voor het doen van Ii-teratuurstudie.
(Technisch-wetenschappelijk) risico-onderzoek of onderzoek naar gezond.-
heidseffecten bij dieren wordt over het algemeen ook onafhankelijk van
concrete TA-projecten uitgevoerd. Ten tijde van het uitvoeren van een TA-
project wordt dan op de resultaten van het technisch-wetenschappelijke
onderzoek teruggegrepen via literatuursÈudi.e, al dan niet uitgevoerd door
natuurwetenschappel ij ke deskundigen.

ad2.
Kwantitatieve scenario's worden opgesteld voor heÈ schatten van macro-
economische en structurele effecten. Meestal vindt daarbij ook een meer
kwalitatieve bespreking van deze effecten plaats. Andere effecten worden
in het algemeen ook op kwalitatieve wijze besproken. Een uitzondering
wordt soms gemaakt in Delphi-onderzoek, waarin deskundigen de mate waarin
effecten (die dan meestal heel algemeen omschreven worden) op zouden
kunnen treden op een schaal aan moeten geven.
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ad3.
Volgens het moderne TA-concept moet deze communicatie binnen het TA-
proces gestalte krijgen. Dat gebeurt bv. op conferenties op verschillende
tijdstippen binnen een project of progrrmma, of door een onderzoeksgroep
die samengesteld is uit wetenschappelijke actoren en parlementsleden, die
bovendien in diskussie kunnen treden met maatschappelijke groeperingen
Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de betrokkenen vindt lang
niet altijd plaats. Dat betrokkenen niet de kans krijgen het TA-onderzoek
te beoordelen, neemt echter niet weg dat ze vaak wel hun oordeel over de
technologische onÈwikkeling zèlf mogen uitspreken. Immers, de be-
langrijkste infornatiebron voor de onderzoekers zijn de meningen van
betrokkenen, die geinventariseerd worden door niddel van interví-ews en
enquetes.

ad4.
De manier waarop onderzoeksresultaten weergegeven worden is geen
onderwerp van analyse geweesÈ. tlat hier verneld kan worden dat bij de
grote programma's, waarvoor vele deelprojecten zijn uitgevoerd,
slmtheserapporten gesehreven worden, die de infornatie toegankelijk
moeten maken voor beleidsmakers en andere geinteresseerden.

Een methode die heÈ verzamelen van infornatie en het organiseren van
(anoniene) diskussie tussen betrokkenen integreert Ís de Delphi-methode.
Een Delphi-onderzoek is een ondervraging van deskundigen in twee ronden.
In de eerste ronde worden problemen en ontwikkelingen geinventariseerd en
worden (eventueel) effecten l«rantitatief geschat. In de tweede ronde
worden de deelnemers met elkaars antwoorden geconfronteerd. Deze
integratie vindt ook plaats in de in Denemarken georganiseerde consensus-
conferenties, waar leken een panel van deskundigen ondervragen.

L3.4

l_3 .4. t_

TA voor de landbouw in de toekomst

Vier ideaal-typen

Aan de inventarisatie lag ook de vraag ten grondslag welke functies
door TA verrnrld worden en of dat volgens het oude TA-concept gebeurt, dat
gericht is op het door Íretenschappelijke onderzoekers leveren van
geobjectiveerde informatie over toekomstige effecten, of volgens een
modern TA-concept, dat bescheidener verwachÈingen stelt ten aanzien van
toekomstgericht onderzoek en de aandacht meer richt op participatie van
beErokkenen. Uit de inventarisatie kan geconcludeerd worden dat het
biotechnologie-progr:urma van de Deense technologieraad zeer duidelijk
opgezex is volgens het nieuwe TA-concept. De geinventariseerde TA-
activiteiten in de andere landen en op Europees niveau bevatten elementen
van beide concepten.

In de case-study wordt uitgebreid ingegaan op de functie van de ge-
inventariseerde TA's, waarbij vergeleken wordÈ met een lijst van acht
functies die volgens eerder invenÈariserend onderzoek door Smits en
Leyten a1s kenmerkend gezien \rorden voor TA.

Hier zal een wat andere benadering worden gevolgd. Van de
geinventarÍseerde TA's zullen vier ideaaltypen afgeleid worden, die
weliswaar verwijzen naar de door Smits en Leyten genoemde functies, maar
een beter beeld kunnen geven van de mogelijkheden die er zijn voor het
opzetten van TA-activiteiten. Deze indeling kan richting geven bij de
organisatie van TA in de toekomst. Daarbij staat de beleidscontext waarin
TA's verricht worden voorop. De tweedeling Eechnologie- en
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probleemgericht keert binnen het type A, en in mindere rnate ook C, wel
terug, maar is van secundair belang. Ze kunnen als twee elkaar
aanrnrllende benaderí.ngen worden beschouwd.

A- Verkennende studies
Twee mogelijkheden kunnen hier worden onderscheiden:

1) De studie inventariseert technologische ontwikkelingen die van belang
zijn voor de landboutrr, brengt toepassingsnogelijkheden in kaart en doet
uitspraken over nogleijke positieve en negatieve effectemn. EvenÈueel
wordt het onderzoeksterrein afgebakend tot één generieke technologie
(bijvoorbeeld biotechnologie of agrificatie) .

2) De studie richt zich op een algemene probleemstelling, bv. 'hoe zÍet
de toekomst van de landbouw erult?'. In de verschillende scenario's die
geschetst kunnen \corden, speelt technologische ontwikkeling een meer of
minder centrale ro1.

Het onderzoek is gericht op het leveren van conceptuele informatie,
het moet richtinggevend zijn voor de lange-ternijn ontwikkeling van het
landbouw- technolo giebele id.

Het verdient aanbeveling dat zowel het parlement, de betrokken
ministeries en ook maatschappelijke (belangen)organisaties zulke studies
(laten) uitvoeren. DaarbiJ is het van belang dat ze hun uitgangspunten
duide)-ijk formuleren. Uitkomsten van zulke studies zullen sterk
aftrankelijk zijn van die uitgangspunten.

B- TA's rond controversiële technologieën
TA's van deze soort worden noodzakelijk door de maatschappelÍjke con-

troverse die er heerst over bepaalde technologische toepassingen (bv. BST
of herbicide-resistente planten) of projecten (bv. nestfabrieken). VeeI
aandacht zal besteed moeten worden aan publieksparticipaÈie en voorlich-
Èing. Maatschappelijke organi-satie zuIlen vaak ook zelf initiatieven
nemen.

Een geschikt nodel voor het opzex van zo'n TA is het model dat bij
dit onderzoek als referentiekader gebruikÈ Ís (de opzet volgens 6
stappen) .

Infornatie uit de ïA kan door beleidsnakers op een conceptuele manier
gebruikt ríorden, maar het is ook nogelijk dat de TA infornatie oplevert
die op een wat meer instrumentele manier gebruikt kan worden, bv.
ontwerpen voor juridische regelingen. Een belangrijk resultaat van de
TA's uit deze groep is het tot stand brengen van conmunicatie tussen de
beÈrokkenen.

Vanwege de belangentegenstellingen lijkt het belangrijk dat een onaf-
hankelijke TA-instantie de coördinatie in handen neemt.

Het zaL niet altijd nogelijk en ook niet nodig zijn on de discussie
over zo'n controversiëIe technologie in een alles omvattend, centraal
gecoördineerd project te organiseren. Op verschÍllende tijdstippen en
door verschillende actoren kunnen en zullen onafhankelijk van elkaar
onderzoek verricht ríorden en diskussies georganiseerd worden. Dit is geen
probleen zoLang de verschillende betrokkenen elkaar maar zoveel nogelijk
betrekken bij elkaars activiteiten en er één organisatie is die aL deze
acÈiviteiten inventariseert.

C-
ren

Strategisch onderzoek van acÈoren die een eigen onderzoeksbeleid voe-

Dit onderzoek moet vooral als een managementstrategie gezien worden
die er op gericht is de middelen voor onderzoek en ontwikkeling zo
efficiënt mogelijk te besteden. Per actor (internationale overheid,



104

nationale overheid, multinational) zuIlen de doelstellingen die aan het
onderzoeksbeleid ten grondslag liggen verschillen (meer of minder
maatschappelijk georiënteerd). Activiteiten zijn bv. nonitoring, overleg,
heÈ organiseren van s3mposia, het verrichten van evaluaties, het doen van
onderzoek. Dit onderzoek zaJ- zictl vaak op bepaalde thema's richten die
als knelpunten ervaren worden, bv. octrooiering van bÍotechnologische
vindingen of de risico-problenatiek bij het inbrengen van genetisch
genodificeerde organismen in het nilieu. Daarnaast kan het onder A
genoemde onderzoek naar onÈwikkelingen en mogelijke effecten voortgezet
worden voor technologÍsche ontwikkelingen die perspectief lijken te
bieden.

Volgens een wat andere benadering kan onderzoek gedaan worden naar de
opvattingen die bij betrokkenen leven over de technologische
ontwikkelingen in de landbouw.

D- Onderzoek dat gericht is op het evalueren en begeleiden van diffusie-
en imolementeri n gsDróc.essen

A E/m C zijn gericht op het traject dat vooraf gaat aan de daadwerkelijke
toepassing van technologieën. Dit onderzoek Ís erop gericht diffusie- en
irnplementeringsprocessen te optimaliseren.

L3.4.2 Aanbevelingen

Ars aanbeveling voor TA-onderzoek in Nederland kan nu gelden dat:
aan alle vier hiervoor genoemde typen aandacht besteed wordt;
rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden die daarbij genoemd
zljn;

- kennis genomen wordt van de buitenlandse voorbeelden die in dit rap-
port gegeven zijn.

Verder zou het zinvol zijn on:
- een inventarisatie uit voeren naar TA-activiteiten voor de landbouw

Ín Nederland;
- de TA-activiteiten voor de randbouw in andere landen te blijven

volgen;
- contacten te leggen met buitenrandse onderzoekers die zich

gespecialiseerd hebben op TA voor de landbouw.

Naast TA moeÈ er ook studie verricht worden naar voor de plaats en de
ro1 van het technologiebeleid in de landbouw waarbij hulp ingeroepen kan
worden van de technologie-dlmamica. In de technologie-dynanica worden
technologische ontwikkelingen in het verleden bestudeerd vanuit een zo
veel mogelijk gecombineerd hisÈorisch, sociologisch en economisch
Perspectief.

Uiteindelijk zullen TA-activiteiten ingepast moeten worden in een
strategisch technologiebeleid dat bestaat uit een opeenvolgÍng van de
onder A, C en D genoemde stappen:
- eerst zullen de doelstellingen voor het landbouwbeleid op de lange

ternijn opgesteld Doeten worden, waarbij een integratie plaatsvindt
met het natuur- en nilieubeleid en waarbij een visie ontwikkeld wordt
op de toekomst van het boerenbedrijf en het platteland. In dit
stadium zal het technologiebeleid groEendeels verweven zijn met het
algemene landbouwbeleid ;

- daarna zullen de aldus geformuleerde visie en doelstellingen in een
onderzoeksbeleid vertaald moeten worden;

- de derde stap bestaat dan uiÈ het begeleiden van de inplenentatie en
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verdere diffusie van de resultaten van dat onderzoek.

Zowel het vaststellen van de lange terrnijn doelstellingen van het
landbouwbeleid alsook het vaststellen van het onderzoeksbeleid zal een
bredere maatschappelijke basis moeten gaan krijgen dan nu het geval is.
- Maatschappelijke organisaties zullen een grotere rol Doeten krijgen

in de overlegorganen van het landbouwbeleid.
- Daarnaast kan de overheid studies laten verrichten die inzicht geven

in de strategieën en lrensen van betrokkenen. Met nane kan zulk
onderzoek uitgevoerd worden onder boeren en consumenten, als
aanrnrlling op de vertegenwoordiging via de standsorganisaties en de
consunentenorganisaties .

Met behulp van een strategisch technologiebeleid is het wellicht
nogelijk om de controversen zoals die nu bestaan te voorkomen. Maar de
nogelijkheden voor het selectief sturen van de technologische ontwikke-
ling zijn beperkt en zullen niet kunnen voorkomen dat er meningsver-
schillen over bepaalde technologieën blijven bestaan en ontstaan. Daarom
zulIen TA-processen zoals beschreven onder B georganiseerd moeten worden
om maatschappelijke randvoorwaarden te formuleren ten aanzien van de ver-
dere ontwikkeling en Èoepessing van de betreffende technologieën.
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ATXORTINGEN

AFAS (KfK) Abteilung ftir Angewandte Systemanalyse van het Kernforschungs-
zentrum Karlsrtrhe

AF'RC Agricultural and Food Research Council
AGRALïN Literatuurdatabank Landbouwuniverslteit l{ageningen
AGREP Database van lopend landbouwonderzoek in de EG
BrPE Bureau d'rnformations et de prévÍsions Economiques
BI'IELF Bundesmlnisterium ftir Ernlihrung, Landwlrtschaft und ForstenBMFT Bundesministerium ftir Forschung und Technologie
BST Bovine Sonatotropine
CAB Comnonwealth Agricultural Bureau
CAS Centre for Agricultural Strategy
CEC Counission of the European Cornmunities
CERNA Centre d,Economie des Ressources Naturelles
CUBE Concertation Unit for BioÈechnology in Europe
DECHEMA Deutsche Gesell-schaft ftir Chenische Apparatewesen, Chemisches

Technik und Biotechnologie
Diensten voor Progranmering van het wetenschapsbeleid
European Federation of Biotechnology
Nationar commission for Nuclear and Arternative Energy sour-
ces
Economic and Social Research Council
Bundesforschungsanstalt fÉr Landwirtschaft Braunschweig-
Völkenrode

FAo Food and Agriculture organization of the united NationsFAsr Foreeasting and AssessmenÈ in science and rechnology
GEWISOIA Gesellschaft frlr l.Iirtschafts- und Sozialwissenschaftà., a"r Land-

baues
INRA Institut National de Ia Recherche Agronomique!íAFF Ministry of Agriculrure, Fisheries Ànd FoodMLVA Literatuurdatabank Minsisrerie LN&V
NCC National Consumer Council
NOTA Nederlandse Organisatie voor Technolgisch Aspectenonderzoek
oECD/oEso organizarion for Economic co-operariàn and DàvelopmentPosr Parliamentary office of science and rechnology
SAST Strategic Assessment in Science and Technololy
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SPEAR Support Programme for Evaluation Activities of R&D ProgrammessrB-TNo studiecentrum voor Technorogie en Beleid (van TNo)SPRU Science Policy Research UniÈ
sroA scientific and rechnologieal options Assessment
STV Stichting Technologie Vlaanderen
TAB Technikfolgen-Abschàtzung des Deutschen Bundestags
TFA Technologiefolgen-Abschàtzung
WZB líissenschaftszentrr.rm Berlin
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P3:

DEEL V: BIJI.AGEN

Bij lage V.1

PROJECTEN

Pl:

P2:

P4:

P5:

P7:

DuÍtsland - overzicht

"Chancen und Risiken der Gentechnologie" (CATENHIJSEN, NEWEISTER,
L987), enqueteconmissie van de Bundestag.

"MögLichkeiten und Grenzen bein Anbau nachwachsender Rohstoffe ftir
Energieerzeugung und cheuische Industrien (ENQUETE-KOMMISSION,
1987b) Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft Braunschweig-
Völkenrode, in opdrachÈ van de Enquete-Konrmission "Einschàtzung
und Bewertung von Technikfolgen" van de Deutsche Bundestag.

"Fo1gen des Einsatzes von BST in der deutschen Milcherzeugungi'
(NEAI.IDER et al., 1989), Bundesforschungsanstalt frir Landwirtschaft
Braunschweig-Völkenrode (FAL), in opdracht van het BMELF.

"Zur bewertung gentechnlscher Forschungs- und InnovatÍonsprojekte
im Spannungsfeld vom Forschung, Produktion und Anwendung"
[afgerond in 1989], Akadenie der Wissenschaften (AdIí) der DDR,
Institut f(ir Theorie, Geschichte und Organisation der I'Iissenschaft
(ITIí), in samenwerking met het Zentralinstitut ffrr Genetik van AdI.I
en Kombinat Spiritusosen, Wein und Sekt (KSllS) en PROWIKO
(Enzynproduktionsanlage des KSIJS) .

'Neue Bio- und Genteehnologie in der Landwirtschaft - Ergebnisse
einer Delphi-Expertenbefragung- (NEUBERT, L991), Landesinstitut
Sozialforschungsstelle Dortmund, in opdracht van het BMELF.

"Technikfolgenabschàtzung zum Thema Nachwachsende Rohstoffe"
Ilopend (1988-L992) ], hoofduitvoerder KfK-AFAS, met se,nenwerking
van velen uit landbouwuniversiteiten en -onderzoeksinstituten, in
opdracht van het BMFT.

"Folgenabschàtzung und -bewertung des einsatzes Herbizidresistent
gemachter Kulturpflanzen in der Landwirtschaft" Ilopend],
I{issenschaftszentrum Berlin ([IZB), Abteilung Nornbildung und
Umwelt (uet medewerking van (deskundigen van) vele andere
instituten, interne aanvraag in WZB met Universitàt Bielefeld,
institut fÉr Genetik en Technische Universitàt Ber1in, Institut
fÉr Ökologie (DAELE, I.IOLFGANG VAI{ DEN, RAINER DOEBERT, BERNARD
GLIISER, ALFRED PUHLER, HERSERT SI]KOPP, 1990 EN DAELE, 199]").

"Beobachtung des wi.ssenschaftlich-technischen Fortschritts Éber
neue Entwicklungen, bei denen wesentliche Auswirkungen in
wirÈschafElichen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich
erwartet werden" Ilopend], Fraunhofer gesellschaft, Institut ftir
Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) en Institut ftir
Naturwissenschaftlieh- Technische Trendanalysen ( INT), Abteilung
Trendanalysen und Prognosen, in opdracht van het Btiro ftir TFA des

P6:

P8:
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Deutschen Bundestags, dat is ondergebracht als onafhankelijke
afdeling bij het Kernforschungszentrum Karlsruhe, Abteilung ftir
Angewandte systemanalyse (KFK-AFAS)

ONDERZOEK

In opdracht van de Enquete-Kommission 'Einschàtzung und Bewertung von
Technikfolgen,' :

O1: "Alternativen landwirtschaftLicher produktionsweisen" (EUeUETE-
KOMMISSION I'EINSCHIITZI,NG T,ND BEWERTUNG voN TECHNIKFoI.GEN, 1987a),
Eduard Pestel Institut ftir Systemforschung e.V. (ISP), Hannover en
Gespmthochschule Kassel, Fachgruppe urnweltsystemanalyse .

02: "Perspektive zur Zukunft der Landwirtschaft (Agrarpfade)", Eduard
Pester rnstitut frir systemforschung e.v. (rsp), Hannover en
Gesamthochschule Kassel, Lehrstuhl Prof.dr Bossel [publikaties:
"Technikfolgenabschàtzung ftir die landwirtschaftliche produktion"
en "Kriteriensysten ftir die Landwirtschaft - aus der Sicht der
Gesellschaft - aus der sicht des Einzerbetriebes (rnit
Fragekatalog) I .

o3: "Mittel- und langfristige Abschàtzung der Folgewirkungen
aLternativer landwirtschaftlicher Entrsickeluntspfade " I univers itàt
Bonn, Institut fÉr AgrarpolitÍk, Marktforschung und líirtschaftso-
zioJ-ogie.

0,4: nBsr, Technologie, lgssarnmslfiange und Folge, insbesondere
ökonomisehe, agrarstrukturelLe, soziale una «:kologische Folgen"
(ISERMEYER F., C. DEBLITZ, H. DE HAEN, H. NIEBERG; Y. ZIMMER,
L989), Institut ftir Agrarökonomie der Universitàt Göttingen.

Overig:

05: 'The use of Bionass for the production of Bulk chemicals - an
Economic Assessment,' (BREMEN, 1987), Institut frir
Landwirtschaftliche Marktforschung, Bundesforschungsans talt ftir
Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL), als ànderdeel van
het FAST rr-project "The integrated development of renewabre
natural resources" (RES , zíe ook Hoofdstuk .. ).

o6:

07:

I'Potentielle einzelbetriebliche und sektorale Auswirkungen des
Einsatzes von bovinem somatotropin (Bsr) in der Milcherieugung der
Bundesrepublik Deurschrand (ZEDDrES, DoLUsc]f.Írz, 19gg), rnitiiur
frir landwirtschaftliche Betriebslehre der Universitàt Hoherrtrein.

"rhe agro-chenical-pharmaceutical filiere: a study on experiences
and perspectives of evolution under the inpact of innovations
affecting industrial processing" (SCHLTEPHAKE, 1988), Deutsche
Gesellschaft frir chemische Apparatewesen, chemisches Technik und
Biotechnologie (DECHEI'íA) .

"Landwirt in Jahre 2000; so sieht die zukunft aus" (THTEDE, l98g).08:
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o10:

011:

oL2:

o13:

o14:

oL5:

t2r

"Eco1-ogi-ca1 orientation of agricultural policy - Scenario's for
the implementation of an ecologi.cal agriculture', Institut frir
ökologische Zukunf tperspektieven, Zukunfts - Ins titut Bars inghausen
Iafgerond in 1989, publikatie "Landbau-Wende. Gesunde
Landwirtschaft - Gesunde Ernàhrung"].

"Welfare inplications of agricultural bionass production for
energy and forest products Ín the European Conmunity; nodel design
for On Farn and Sector Level Evaluation" (BECKER, H. AUD P.
ZOHNER, 1990), Institut fÉr Betriebswirtschaft der
Bunde s f ors chungs ans tal t filr Landwirts chaf t Brauns chwe i g - Vö lkenrode
(FAL), in opdracht van DG VI van de Europese Conmissie.

"Akzeptanz der Ergebnisse technischer Fortschritte durch die
Verbraucher - empirische Relevanz (ALVENSLEBEN, PROF. DR.R. VON
IIND DR. M. STEFFENS, 1990) , Institut frir Gartenbauökonomie van de
Universitàt Hannover en Institut ftr Agrarpolitik und l,[arkt]_ehre
van de Universitàt Kiel.

"Verbrauchereinstellung zu Milch und llilchprodukten unter dem
Aspekt des Somatotropineinsatzes Í-n der }Íilcherzeugung" (I.IETZEL,
L990), Institut ftir Agrarpolitik und Marktforschung der
Justus-Liebig-Universitàt Giessen, in opdracht van de conmissie
ter bevordering van markÈonderzoek.

"UnrselËvertràglichkeit Technischer ForÈschritte in der
Landwirtschaft. Institutionelle Voraussetzungen,
I,Iirtschafrlichkeit, Verbreirung,' (HAEN H. DE ; y. ZIMMER, 1990) ,Institut frir Agrarökononie der Universitàt Göttingen.

"Technikfolgenabschàtzung einer Einfiihrung des vollautomatischen
Melkens (ISERMEYER, 1990), Instirur f0r Agrarökonomie der
Univers itàt Göttingen.

" Gtil-leaufbere i tungsprodukte - Marktchancen und RËckruirkungen auf
die regionale Konzentration der Tierhaltung, Universitàt Bonn,
rnstitut ftir Agrarpolitik, Markforschung und l,Iirtschaftssozioro-
Bie, Lehrstutrl fËtr Marktforschung. (lopend, 1991-1993)

LITERATT'URSTUDIES :

Ll: Gentransfer bei landwirtschaftlichen Nutztieren,' (LUCAS-[IAHN, A. ;
H. NIEMANN IIND D. SMIDT, 1988), Institut fÉr Tierzuchr und
Tierverhalten der Bundesforschungsanstalt ftir Landwirtschaft
Mariensee, in opdracht van het Bundesministerium frir Forschung und
Technologie (BMEI).

"Vorausschauende Analyse und Bewertung der Umweltwirkungen neuer
landwirtschaftlicher Technologien; eine kritische Analyse des
Aussagen des OTA-Berichtes "Technology, Public Policy, and the
Changing Structure of Agriculture" (ZIMMER, Y. , 1989), Institut
frir Agraroekonomie der Universitàt Goettingen.

" Soziooekonomische Voraussetzungen und Konsequenzen biotechnischer
Fortschritte in der Landwirtschaft' (BEUSMANN, VOLKER; PETER

L2:

L3:
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HINRICHS, HELMUT SCHRADER, 1989), Institut frir betriebswirtschaft
der Bundesforschungsanstalt ftir Landwirtschaft Braunschweig- -
Voelkenrode (FAL), in 54.

W: "Soziooekonomische Voraussetzungen und Konsequenzen
biotechnologischer Fortschritte in der ErnàhrungswirÈschaft"
(HULSEIíEYER, FRIEDRICH, 1989), Institut ftir betriebswi.rtschaft und
l,[arktforschung der Lebensmittelverarbeitung, Bundesanstalt ftir
Milchforschung, in 54.

L5: "Oekologische Aspekte und Sicherheitsfragen bei der
Freilandanwendung von genetisch nodifizierten Organismen Ín der
Landwirtschaft" (BACKHAUS, HORST, 1989), Biologische Bundesanstalt
frir Land- und Forstwirtschaft, Institut fiir Biochemie, in 54.

L6: "Das Recht der Gentechnologie. Vorschlàge zut Gesetzgebung durch
die Enquete-Komrnission 'Chancen und Risiken der Gentechnologie'
des Deutschen Bundestages" (DEUTSCH, 1989), Universitàt Göttingen,
Rechtswissenschaft, in 54.

L7: "Technical progress in nilk production and its economic and
structural consequences for líest German agriculture - the BST
example -" (DOLUSCHITZ, REINER, 1990) , Institut frlr landwirt-
schaftliche betriebslehre, UnÍversitàt Hohenhein, Stuttgart.

SA}íENKOMSTEN:

Syrnpos ia:

SL: "Die ungeklàrten Gefahrenpotentiale der Gentechnologie" (KOLLEK,
R.; B. TAPPESER EN G ALTNER (RED. ), 1986), georganiseerd door:
Oeko-institut, BITND, Altner Stiftung, Deutsche Unweltstiftung en
Stiftung Mittlere Technol-ogie.

52: "A european research straÈegy to correct the inbalances in
agricultural productionrr, (SCHLIEPHAKE, D., KRAEMER, P. (EDITORS),
1988), Deutsche Gesellschaft fÉr Chenisches Apparatewesen,
Chenische Technik und Biotechnologie (DECHEIíA), in opdracht van de
European Federation of biotechnology (EFB) en de Cornrnission of the
European Cornrnunities, DG VI en DG XII.

53: 'Gentechnik und Landwirtschaft - Folgen fÉr Umwelt und
Lebensmittelerzeugung" (ALTNER, G., W. KRAUTH, I. LtNZER, H.
VOGTMANN, 1988), organisatie: SÈiftung Oekologischer Landbau.

54: "BiotechnologÍe in der Agrar- und Ernàhrungswirtschaft" (BUN-
DESMINISTERII'M I'T,R ERNÀHRUNG, ISNDI{IRTSCHAFT I]ND FORSTEN, ].989),
themanunmer van het tijdschrift 'Berichte tiber Landwirtschaft' van
het Bundesministerium ftir Ernàhrung, Landwirtschaft und Forsten.

55: "Erstes Hamburger Kolloquiun zur Technologiefolgenabschàtzung und
-bewertung der Biotechnologie in der Pf.LanzenztichËung" , (ALBRECHT,
S., 1989), universiceit Hamburg - Arbeitsstelle ftir technologie-
folgenabschàtzung und bewertung, in sannenwerking rnet bedrijven uit
de plantenteelt.
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"Pflanzliche Oele im chenisch-technischen Sektor : Tagungsband zun
ExperÈenkol"loquium an 12./L3. November 1990 in
WissenschafÈszentrum in Bonn und Dokr:mentation der
Forschungsvorhaben" (BIINDESAI,ÍT f'tiR ERNÀHRIJNG IIND FoRSTIJIRTSGHAFT,
1990), Bundesomt ftir Ernàhrung und Forstwirtschaft, i.n opdracht
van het Bundesministeriun frir Ernàhrung, Landwirtschaft und
Forsten (BMELF).

"Dachverband Agrarforschung., Beitràge der Biotechnologie zur
Pfl.arrzenztichtung" (KNAUER, N., J. KRAI{Z, H.J. IAI{GHOLZ ...<ET
AL.>, 1990) ,Daehverband Agrarforschung, in opdracht van heÈ
Bundesministerium fiir Forsehung und TechnologÍe (BMEI).

"Biotechnologie in der Futternittelindustriex (MACKROTT, H.,
1990), organisatie: onbekend, initiatiefnemer: Alltech (een
bedrijf uit de veevoederindustrie).

"Technischer FortschritÈ in der Landwirtschaft -Tendenzen,
auswirkungen, Beelnflussung-n (NN, 1990 en BUCHHOIZ, H.E.;,
E.NEAI{DER IIND H. SCHRADER, 1990), georganlseerd door de
Gesellschaft fÍrr l{irtschafts- und Sozialwissenschaften des
Landbaues.

57:

S8:

59:

OVERICE TA'S:

ov1:

ov2:

oV3:

"Impl-ementation of computerbased planning and decision aids -
theoretical framework and enpirical investí-gation in horticultural
firns", Technische Universitàt M0nchen, Lehrstutrl ftir Angewandte
Landwirtschaftliche Betriebslehre,

"Der Stoff aus den die Gene sind" (GASSEN, HANS CUt{tSn; AI{DREA
I{ARTIN; GABRIELE SACHSE, 1986), Technische Hochschule Darmstad.

"Kutrmilch mit gentechnik: rinderwachstumhormon" (NN), Die
verbraucher initiaÈieve.

OVERIGE TITELS:

oT1: nEffects of bovine somatotropin on the economics and structure of
the European Economic CoromuniÈy Dairy Industry" (EIAI{, 1988) ,

Elanco Products Conpany, Bad Hornburg.

"Mögliche Effekte von Rinder Somatotropin auf die Ökonomik und
Strukturentwicklung der Milchproduktion in der Bundesrepublik
Deutschland" (EIAIÍ, L988), Elanco Products Company, Bad Honburg.

"Zur l{irkung technischer Fortschritte im Agrarsektor" (KUHLMANN,
L987), Institut fÉr landwirtschaftliche Betriebslehre, Justus-
Liebig Universitàt GieBen.

"Neuer Techniktyp und industriemassige Agrarproduktion" (AIIRENDS,
GRAF, JANNERMANN), Institut fiir politische Ökononie des
Sozialisnus, Akademie frir Gesellschaftswissenschaften bein ZK der
SED, Ost Berlin.

oT2:

oT3:

or4:
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Bijlage V.2: Duitsland - Voorbeeld projectoPzet

Project-opzet van "Folgenabschàtzung und -bewertung des einsaÈzes
HerÈizidresistent gemachter Kulturpflanzen in der LandwirtschafÈ" (P7)

Das folgcnde Schcma zci$ dic Abfolge dcr verschicdcncn Elcocntc dcs

geplanten TA-Prozcsscs und der wisscnschaftlichcn BcglcinrnErsuchung:

A Poandal dcr DefiniÉon voo Problecn
HR-Tcchnik und Sclchion Yon

Fragescllungeo

B Folgcn nnd Problcoc Koocaticrung v99
dcs-Eiasazcs von Rc$ltaEo und Dcfinition
HR-Kulturp0anzca offcocr Eragea

C Potitiscbc Optioucu Bcwerung voo [Iand-
Handlungsspiclriiurc lungworschlltEo und
dcr Rcgulicrnng und Fqouticrung voo
Altcrnati'ien ar Altcrnativen
HR-Kulturpflanzen

D (ernl) wsiarfiihrendc Fragen fir dic Tcchnilf,olgcnforschung
ar HR-Kulturpflanzcn

Wisscuschaftlichc Bcglciurnuruchung

A Bestandseuftahrne dcs Argucoruionsrepcroires
einco echnikpolitischea Ibnf,ilrfeld

B Bcobachuag voo Intcraktionen und ArEtreatationco

C fuiatysc voo Thcoatisicnrnp' u3d Prottcr"tishlgsttrargico"
Radonaliràsartingen und Sclbsóindungsn im Kmaxt vm TA-Prresscu

D Definidon von Normcn und Ttc]gja fiir Uoweltbcalgc dcr T*hnik im

Rahcn dcs TA-Prozessqs

STATUSBERICHT BETEILIGT'NG DER
örrrm:cKEIT
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Schema dcs TA-Ycrfahrens: Zcrtalhuf, gcteiligtc und

Zeír Beteiligte
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1991
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l99r -

Endc
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Vo
Thr

ï
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:EC
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Sansbericht I

l
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koofcreazco
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I

I
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rurcaung &
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BÍjlage V.3: Duitsland - Uitvoering

1 ond". de categorie PROJECT vaLten onderzoeksprojecten raarbij sprake ras of is van interdisci'
p[ inai re sannmcrking van onderzoekers.

2 oognzoEf staat voor nronodisciptinair onderzoek, in die zin dat er stechts onderzoekers uit
één bepaatdc disciptirre bij bctrokken raren of zijn.

3 Bij ..n LIÍERAÍWRSIITDIE is er door de schrijvcr retf geen vetdorÉcrzoek verricht, en is er
ook gccn sprakc yan het crerticf gcbruiken van geschreven broruren. Bimen het kadcr van deze studie
horrdt dit [Ecstat in dat ccn titèratwrstudie zicht bepérkt tot hct oP§otmn van (mgctijke) effccten
die in onderzoekrapporten Yan aÍÉcren gcnoend zijn.

4 suExxotstEx is cen verzamtnaam voor bijeenkffiten Haar over technotogische ontrikketingen en

hrn (rmgetijk) effccten gesproken rordt, en raarbij de verschitlende voordrachten cnlof de diskussie in
cen verstag vastgctegd rcrdt. Ook rorden hienree thenanrrrners van tijdschriften aangeduid. lJanneer

artikel,cn uit ecn bundet op zichzetf ats TA beschound kurrnen rorden, zijn ze nog cens apart vermtd,
ondcr één van de eerste drie categoricëcn. UITVO€RDER is in dit gcval de organisator re§pectievetijk
uitgcver, 

ordcr dc c.tcsoriG trÍERllATtoxA L iloERzo€x is hct ondcrzock gcpt..tst drr yGrricht is in
oÉr.cht vlr G.n intcrnctionelc inrtantic dic zich Ét ÍA bczighotdt.

PROJECTl. OID€RZOET2 LIÏERATWR.
STTD I E5

s§ExrfisTElt4 rlrïERIAT -
OTDERZOET)

OVERI6

UI Í\'OEROER:

onderzoeksinstiturt
tandbour

P2, P3, ?4,
P6. P7

L1, L3, L4,
L5

05, 010

miversiteit tandbour P6, P7 03, 04, oó,
011,012,

014

LZ, L6, L7 0v1, 0T3

onderzoeksinsti ttrrt
anders

P4, P5, P6,
P7. ?8

01 , OZ, 09 0T4

universiteit anders P7. P8 01. 02 S5 0v2

ninisterie tandbour
(B}IELF)

s4, s6

parIarntairc enquete'
ccrrni ss i c

P'l

bedri jf stakorEani sati e 07 sz

onderzoekcrsgcnoot-
schap tandbour

s7, s9

bcdri ivcn 91. oTl,0T2

mi Iie@rsanisatic sl

consrrrEntènoroani sat i e ov3

bock op pcrsoontijke
ti tct

08

Iandbor.norganisatie
biotoEische landbour

s3

mbekend s8
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Initiatief

EXTERIIE I}ItTIAÍ IEF}IE}iER:

partcnrntai re TA'orga'
nisatie

rninisterie tandbour

ministcrie onderzoek en

tèchtplosic (BtlFÍ)

D.G. vt (tanÓour

curop.sc cqrrissie

r,nivcrsi tci t tandboutt

rniversi tei t alders

ministerie tar$our

bcdri i fstakorgani sat i e

ni L iqrccEanisatic

tancbor.rorganisatic

i ikc titet

1 tn d" Ér.ta lrtikctGn cn rapPort.n die hicrbij irUcdcctd zijn rcrd nietg vcm:td ovcr ccÍl

oÉr.chrgw.r. Oc o".r,}:'ii in aic ac""iicn-aet hct ccn cigcír initi'ticí bctrcft'
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Bijlage V.5: DuiEsland - Financiering

t Xierbij tijkt het er op dat er (in ieder geVaL voor een deet) van externe financiering sprake
is, ook at zijn er geen nadere gcgevens over beschikbaar.

2 In d" íËeste gevatlen zal, dit betekenen dat het onderzoek door het instituut zetf gefinancierd
is.

PROJECT 0[0ERzoEr LITERATWR.
STTJO I E

SAtlEltxotsTEI( II.ITER}IAÏ.
0lr0ERzoEr

OVER I G

EXTERII IIIITTATIEF:

ini ti.t iefneíÍEr(s) P1, P2, P5 01 tln 04,
012

s7, s8 s2

initiaticfnemr(s) en
zctff inarcicrim

P3 (37 resp.
97Xt

05, o10

ni ct vcmp l,d\oíÈekendl P6. P8 L1

IIITIAïIEF V X U!ÍVOEREITD(E)
I§ÍIÏtI'Ï\IXSÍITUTET :

zetf f inarcicrins 91. 09. 015 s'| , s4, só

zctff inaÍlciering en cx-
terne soonsor(s)

?7 (rrzï 337,
cxtern 6Z)

cxternc sDonsor(s) s3. s5

doorl,opcnde spoÍEor i Í'rg
r{aar haak

s9

nict vcnrELd\onbckenf 6, 07,
08,011,
013, ot4

LZ tlÍn L7 or1 , 0v2,
o1/3, oÍ1,
0T2,0T3,

0T4
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(in geval
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- Externe (co-)financiers
van proj ect - f inanciering)

ninisterie onderzoek en
tcchÍrotosic (BHFT)

Landni rtschafts'
0inisteriut lle§sen

colissic tcr bevorde'

Europ.sc ccnnissic

(ttos) nict bckcnd

r 
Yurschiintiik
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Bijlage V.7: Duitsland - Technologie/therna

PROJECÍ O}IDERZOEK LITERATWR.
STUD I E

sA}lEX(O|STE[4 OVERIG

B IOTECHTOLOGIE:

nict specifick P5 L3 s4

otentsardise sector s5. s7

zuivetsector L4

GE}IETISCHE TATIPULATIE:

nict specifick P1 Ló sl. s3 ov2

dicrcn (nict sPcc.
BST)

L1

otantcn pó L5

micro-organismn L5

BSI P3 ur 6,
0I2

t7 0141,
0T1. 0T2

I{I CRO.ELECÍRO}I I CA:

ml,krobot 014

exorrtsysteíÉn 0v1

ÍECHIISCHE IIIIIOVATIE ALGE}tEEil P8 01 1 s9 0T3. 0T4

OIDERZOEXSTRAIISFER Pl. s8

AGRI FICATIE Pz, P6 05, 07,
010

só

TII L I EUPR(ELEI{AT I EK LA}IDBO'T' 013,015 L2

ÍOEXOilST LATDBq,H 01 r/n 03,
08, 09

OVER I G s2

ïOELICHTII|G BIJ ÍABEL: ÍArs die zich richtcÍ1 op BIOÍECHI|OLoGIE zijn orÉervcrdeetd in dc groepcn

(toepassingen in) dc rrplantaardige sectorn. rzuivctsectortr rn nindJstriert eÍl in een grocp Yan TArs die
iicft'op mir&re-van die grocpen-richten (,iniet specifiek'r). De deetverzmting van TArs die zich
uitstuïtend richten op ceiert'scxE t{AIlpuLATtE is apart genoÍEn, raarbij rccr ecnzetfde orÉerverdeting is
ià.dÈii.-stgaics Oit onOcr nBSTn oF{,cír*Ír aijn irordcn nict vcnptd bij rdislentt. Via inspringingen in
dc tinkcrkotc ir dc indctirr in grocpcn vcröridctijkt.
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Behandelde aspecÈenBijlage V.8: Duitsland

TOÍ At ALLEEX
AGRIFICATIE

Mfr L TArsÍ (a) (ó)

tcchn i sch - rctenschappc-
riik

12 4

stnrtureeL2 12

econqni schS 20 6

socieaL4 10 1

ccoLogisch5 ró 2

juridischó ó

pot i t ick-bcstqrr L i i k7 6 I

iruti tutioncclS I

f i togof isch I

vervoto:

rOÍ^^L ALLEEN
AGRIFICATIE

cth i sch9 5

SPECI FTEKE ASPECTEI{10:

consurentenacceptat i e 8

gcbrui kersacccptat i e 2

proórktkraliteit 4

gczondrcid dicr z

rctzijn dicr 3

intcrnational,c handet 2 1

onderzocksbcl,cid 1

vcil,ishcid rcrklupr 2

.1 D. tot.t-, rijkan af van dic in de andcre tab.ltcn, o.Éet cr van ycrschiu,rndc studics
orwoldocrdc lrGgcvers bcschi kbaar rercn.

2 oicrscheid tusscn structur.tè cn ecmcnrische aepcctcn rordt Ecm.akt (ItÉ.t in hct l,ancborarbeteid
ondcrschcid gcrn.kt rordt tuss.n mrktbcl,eid cn structlJurbctcid. str$turctc aspactrn zijn bv. ,.raeiing
ctr groottc vcn bcdrijvcn, vcrandcringcn in rctatics biil.rcn of tusscn scctorcn. Hct verscÉiI tussenstnrturclc cn sociatc..sPGctGn is det bij sociatc aspectcn dc mcns rEGr centra.t stsst, zoats bijkretitcit ven dc arbcid, inkornspositic c.d. Aspcctà als rcrkgctcgerÍrcid of vcrgrijiins t,,mcn ioretstructurcct als socieel gcnoGrÉ lordcn. Vcel,et is de tennimtogie vàn dc autcur(s) góvotld, ronderprccics ne tc ptuizcn rat cr precics mt dic tennimtogic aangàduid nordt.

3 Zi" d" ogncrkingcn onder noot Z.

4 Zi. d. ogr:rkingcn oírdcr noot Z.

..t ,n :.*l rsPPortcn rordcn ccol,ogischc risicors ondcr hct kopje rvcil,ighcidx geptaatst. ook dic
Ecvattcn zijn hicr ondcr t'ccotogischtr opgcnqÍEn. Dit on ccotogiscËc ricico,J te on&ischcidcn van derisicots die rpnscn topcn bij hct eteí1 van voedscl of hct veriichten van arbeid.

ó xierbij g.tt het lpcstal on probl,cnnn rond octrooierirg van organistcn die door niddet vangcílctischc mnipltatic vcrkrcgcn rijn. Ecn andcr yoorbcctd (niet gevoírden overigcns) zor.rdcn schadcver-gocdingcrcaet ingan kurrcn zi jn.
7 oic zi.ln bv. aen dc orde r.rtrccr hct potitickc bcstuitvonnirgsproccs Eeanatyscerd lordt en crvoorstcllcn gcdaan udcn voor arnp.ssingcn. (bv. het instctten vln aÈn cmlrissic).
I In fcitc is hct bij etk ondcrzock noodzaketijk m institutimcl, aspectcír tc ondcrzoeken, dathoort bij de aíbakcning van hct ondcrzoekstcrrcin. iier hccft het ail,ccn vcnr:tding gekregcn al,s hetrctrgcvcn van de bctrokkcn p.rtijeí1 en dG rctaties daartussan expticict doet ras vÀn-het onderzoek.
9 ai; d".. inventarisatic zijn ondcrzoekcn die zich al,leetr maar op ethischc aspecte,n richten niet

llEcgcíloíEn. Hctzcl'fde gel,dt voor onderzoek dat zich rictrtïlGfiEGgieontrikkeLini voor en door derde-
reretdtandcn.

lo toryigS TA's richtcn tigh op stcchts één of enkcl,e specifieke aspecten. Bovcndien zijn bepaal,dctEtttch.FGtijko elpccten mcitijk oÉGr tc brcngcír in ecn inoeting zoató hiernasst. oaardr iijn àlcspcciíictc alFctcít eprrt in d. t.bct opgcnaír.
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Bijlage V.9: Internationaal onderzoek

PROGMI.{MÀ, S

De vo1gende program'ra's zijn door DG XII (líetenschappen, Onderzoek en
Ontwikkeling) van de Europese Commissie opgezet en gecoördineerd. De
literatuurverwijzingen biJ de FAST-projecten verwiJzen naar de
slmtheserapporten die door het FAST-secretariaat geschreven zíjn. Een
overzicht van de tite}s en uitsvoerende instituten van de FAST II-
deelprojecten volgt in V.8.1.

- FAST II: Forecasting and Assessment in Science and Technology [CEC,
1988a1 .

Subprogramma's:

PRl: trIhe furure of the food sysrem', (ALIM) (CEC, 1988c)
ALIM l-: "Technology, innovatÍon, economics and public polÍcy" (9
deelproj ecten)
ALIM 2: Food and health: new perceptions, problems and opportu-
nities" (4 deelprojecten).

PR2: "The integrated development of renewable natural resourees" (RES)
(cEc, l_988d)
RES 1: Measurement, detection and protection technologies" (2
deelproj ecten)
RES 2 + RES 3: nModels and other tools for policy analysis" (8
deelprojecten)
RES 4: I'Forestry - the challenge of the long terrn" (2 deelpro-
jecten)
RES 5: rrAlternative uses for land - Ihe agro-chemo-energy com-
plex" (7 deelprojecten)
RES 6: "Gonference on 'Biologica1 Diversity: A Challenge to
Science, the Economy and Society"' (2 deelprojecten).

PR3: 'nChanges in the relationships between technology, work and Em-
plo1ment" (T[JE) (CEC, 1988b)
TtíE 2: rlhe end of the farnworkers - new farmworkers" (3 deel-
projecten).

- SAST (Stragic Assessment in Science and Technology):

PR4: nStrategy for developing biotechnology research - and exploiting
the results - to meet the challenges facing the coumunity in
farming, forestry and the a9ro-industry" (SAST-project No4) [wordt
in l-992 afgerondl .

PROJECTEN:

PL: "The impact of biotechnology on agriculture in the European
Conmunity to the year 2005" (CEC, 1989a), Delphi-onderzoek van het
Bureau Europeen de Recherches i.s.m. de Department of Land Economy
of Cambridge University en de Departnent of Biological Sciences
van de University of l.Iarwick, in opdracht van DG VI (landbouw) van
de Europese Commissie.
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P2: "Energy in Agriculture", onderzoeksproject uitgevoerd door het
Institut frir BetriebswirÈschafÈ van FAL (zie BECKER, ZOHNER,

1990), het Station d'Economie de Grignon, het Centre National du
Machini-sne Agricole du Génie Rural de Ear»r et des Forèts uit
Frankrijk en de de Faculté des Sciences Économigues et Sociales
van de UniversÍté Norte-Dame de Ia Paix te Namen, in opdracht van
DG VI (landbouw) van de Europese ConmissÍe.

In opdracht van de OEcD-Committee for Sientific and Technological Poliey:

P3: "Recombí.nant DNA safety considerationsn, (OECD, 1"986), door
internationale ad hoc groeP.

P4z "Biotechnology and the Changing RoIe of Government" (OECD, 1988),
consultants report en verslag van een workshop.

P5: "Biotechnology. Economic and !Íider Impacts" (OECD, 1989), rapport
van enkele experts in samenwerking net het OECD-secretari-aat,
begeleid door twee workshops en een voorstudie ven PROGNOS AG uit
Basel-.

LITERAIT]URSÏUDIES :

Ll: "De gevolgen voor de landbourÍ van de toepassing van
biotechnologie", toelichting bij de gelijknamige ontwerp-resolutie
van de Conissie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van het
Europese Parlenent.

L2: "The Future of Bioethanol. in Europe" (EUROPEAI{ NEWS AGENCY, l-986) ,

uitgevoerd door het organisatieburo Le CIub de Bruxelles in
opdracht van de EG-landbouwraad.

L3: "Ihe Impact of Biotechnology on Living and líorking Conditions"
(EUROPEAI{ FOITNDATTON FOR THE IMPROVEMENT OF LrVrNc AI{D I{ORKrNG
CONDITïONS, 1987) , vi.er literatuurstudies verricht door ENEA
(ItalÍË), Institute of social sciences van de TU Denemarken, het
DeparÈment of Sciences and Techonology Po1icy van de universiteit
van Manchester en de Vakgroep Internationale Betrekkingen en
Volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam, die samengevat zijn
i-n een eindrapport.

SA}ÍENKOMSTEN:

Slmpos ia/workshops/congre s :

Sl-: "A european research strategy to correct the imbalances in
agricultural production" (SCHLIEPHAKE, KRAEMER , 1986), bewerkÈ
verslag van een slmposium georganiseerd door DG VI van de Europese
Conmissie in sarnenwerking net DG XII en de European Federation of
Biotechnology.

32: "Agriculture, the green telematics challenge" (CEC, 1989b),
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workshop georganiseerd door DG VI (landbouw) van de Europese
Co nissie.

53: "Adaption of agriculture Lo economic and technical changes. Ihe
implication of Èechnical and environmental pressuresr' (EME,
1990), thema 1 van het VIde congres van de European AssociatÍon of
Agricultural Economists: European agriculture in search. of new
strategies.

ConferentÍe:

54: "Acceptance, control of and trade in irradiated food" (IAEA,
1989), georganiseerd door de FAO in sa"menwerking met anderen.

Expert - consuLtations :

55: "Techni-cal consultatíon of the Generar Fisheries counciL for the
Mediterranean on fishing technology and its socio-economic
aspectsr (FAO, 1986), cornmissie van de FAO.

56: rAnimal genetic resources. A globaI progrr.-e for sustainable
developnent" (IIrENER, 1990), georganiseerd door het landbouwcomité
van de FAO.

OVERIGE TA'S:

Voorlichting en medezeggenschap :

ovL: "Biotechnologie en de srnenleving", een op consumenten gericht
project ter verbetering van de berrustvorming en de medezeggenschap
over biotechnologie, georganiseerd door de Europese stichting tot
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in
samenwerking met CUBE en ERICA.

Begleitforsehung:

ov2: "Remote sensing in agriculture", onderzoek naar
toepassingsnogerijkheden voor remote sensing, uitgevoerd door het
CEC Joint Research Centre in Ispra, Italië.

Discussie-paper:

ov3: "Towards a market-driven agriculture; A contribution from the
viewpoint of biotechnology. A discussion paper fron CUBE" (CEC,
1986), Concertation Unit for Biotechnology in Europe.

OVERIGE TITELS:

oTl: "New technologies and the prospects for Europe's farmers" (COIíMINS
P; HIGGINS JV, 1988), Rural Economy Research Centre, An Foras
Taluntais, Ierland.

"Bioethics", studie van STOA (Scientific and Technological Options
Assessment, het TA-buro van heÈ Europese parlernent).

oT2:
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OT3: nFood hygiene and public health Ís§ues", studie van STOA.

OT4: "Biotechnology, Agriculture and food", OECD-Coumlttee for Science,
Technology and Industry, pubJ.ikatie verschijnt ln 1992.
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P2:

Bijlage V.L0 Frankrijk

PROJECTEN

Pl:

ONDERZOEK

o1:

02:

o3:

04:

o5:

"Rapport sur les applications des Biotechnologies à l,agriculture
et à f industrie agro-ali.mentaire" (CHEVALLIER, 1990), uitgevoerd
door verschillende deskundigen in opdracht van l,Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques.

"Biotechnologies et brevets: presentation de differents modeles
Juridiques et analyse de leur impact sur 1a dlmamique de
I'innovation dans f industrie des semences' (HERMITTE, JOLY,
1991), CIilRS, Centre National de la Recherche Scientific, paris en
INRA-ESR, Grenoble.

"Recherches et innovati-ons en agriculture: essai de bilan des
changements techniques susceptibres de se diffuser au cours des
prochaines annees' (BONI{Y, DAUCÉ, 1987), INRA-ESR Grignon en
1'EcoLe nationale supérieure des sciences agronomiques applÍquées
(ENssAA) Dijon.

"Les investissements et le changement technique dans les
exploitations agricoles: enquete exploratoire aupres de 650
agriculteurs du Centre et de la Bretagne" (BONI[Y, DAUCÉ, 1988;
1989a; 1990), rNRA-ESR Grignon en 1'Ecore nationale supérieure des
sciences agrononiques appliquées (ENSSAA) Dijon.

"L'inpact des nouvelles Èechnologies sur les industries
alimentaires Européennes" (vERGouPoLos, 1986), voor het FAsr rr-
progremma "the future of the food systemn.

"Le röIe des technologies de nesure, de détection et de protection
dans Ia gestion des ressources naturelles renouvelables" (LELEU,
L987) , Bureau d'information et de PrévisÍons Economiques (BIPE) ,
voor het RES l-project van FAST II.

"Les impacts economiques de la protection de l,innovation sur Ie
secteur europeen de la semence" (JULLIEN, 1989), Centre d,Econo-
mie des Ressources Naturels/Ecole Nationale superieure des Mines
de París, in opdracht van de Concertation Unit for Biotechnology
in Europe (CITBE).

SAI'íENKOMSTEN:

Colloquium:

51: "Les nouvelles technologies: quels impacts sur l,agriculture eE
l'agro-alimenrai.re?" (soclÉTÉ FRANgATSE D, ECoNoMTE RITRALE, 1999),
georganiseerd door Sylvie Bonnie (INM) en Jean-Pierre Roubaud
(Ministère de 1'Agriculture). De volgende bijlage (V.9.1) is een
kopie van de inhoudsopgave van deze bundel.
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OVERIGE TITELS:

OT1: "Les biotechnologies; rapport pour le Premier tr[lnistre" (SAUTIER,
1988), SAIIOFI, in opdracht van de regering.

OT2: nl'agriculture face à son avenir, raPport dtr sous-grouPe
neonséquences éeonomiques des nouvelles technologies' (GRE!,ÍfIIET,
TIIOMA,S et al, 1988), Groupe de Prospective Agricole van het
ConmisarÍet Généra1 du PIan.

OT3: "La société vulnérable. Evaluer et maltrLser les rÍsques"
(FABIÀtfi, THEYS, 1987), uitvoerend lnstituut onbekend.
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Bijlage V.1I: Frankrijk (supplement)
Inhoudsopgave van 'Les nouvelles technologies: guels irnpacts sur
1'agriculcure et 1'agro-alimenÈaire?" (51)

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : QUELS IMPACTS SUR L'AGRICULTURE
ET L'AGRO.ALIMENTAIRE ?

colloque des 21 et 2.2 seple^m-brg J_989r organtsé par sytvte BoNNy (|NRA)
et Jean-Plerre ROUBAUO (Mlnlstère de I'Agrlculture)

SOMMAIRE

. Autres contributions au colloquc (listc dcs communications non publiég danr cc
numéro)

. Avant-propos, par Sylvic BONNY et Jean-pierrc ROUBAUD

Séences plénlères

Jacques LEsouRNE. - Lcs nouvelles tcchnologics et lc développemcnt économiquc

claude LAURENT. - Les nouvelles technologies en agriculturc : quclqucs lcaons
d'histoire

Guy PAILLOTIN. - L'avenir des biotechnologies dans I'agriculture ct t,agro-alimcntaire ...r...
Bernsrd ROSIER et Jcan-Plerrc BERLAN. - Les nouvettes rechnologies agricoles

comme production sociale.

Atelicrs

c Conséquenccs dcs nouvellcs technologles dans lc sectcut dcs scmcnccs ct dans lo
condultc des productlons végétalcs.

Mgx RIVES. 'Conséqucnccs des technologies nouvctlcs dans lc secteur des semcnces

Jeqn-Marc MÈyxlRu el Mlchel sEBILLorfE. - La conduite rtcs culrures : vers
une ingenicrie agronomique ....

Gérald AssouLINE. - L'évolution rcchnologique de I'industric des phytosanitai-
res : guellcs intsractions avec I'agriculture ? .

' Conséqucnces des nouvellcs tcchnologlcs dans la généttquc anlmalc ct lc scctcur
de l'élevage,

christian MoucHET. - conséquences économiques dc I'emploi dc la somatotro-
pine bovine dans la production laitière cn France

t Conséquenccs des nouvelles tcchnologles dans lcs ln.luslrlcs agro-allmcntalrcs.

c. BRoussoLLE et G. BRULÉ. - Les biotcchnologics dans l'industric agro-
alimen:aire : champ d'application cr impact économique

Guy JOIGNAUX. - Producrique et IAA : unc approchc socio-économiquc....,

Rohnd PEREZ et chrktlrn RENAULT. . La productique danr la Íillèrc viande

p.2

p.5

p.?

p. 12

p. 18

p.23

p.29

p. 3J

P.42

p. 49

p. 54

p. 60

p.67
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o La pri* cn complc du progrès lcchniquc cn agrlculturc dqns h rhéorlc économiquc,

Jean'Philippe IroussEMA-{T. - changemenrs technologiques et dcmandes de fac_tcurs cle producriorr. Unc-anarysJdc ra modificu,Ëï a., .orËi,airons pro_ductives de I'agriculrure frangàise .......
llervé GUTOMART). - progrès techniques et productivité totare des facreurs:anatvse théorique ct appricarion a i'agricurtuii r*ri"i* ilsoö-rssal .....
Jesn'chrisrrphe BURl.]AU. Jeon.prerre BUTAULT et Jean-Mrrc RoussELLE.- Les indices dc procructivité. Aspects metnoàoioÀËr.r'à,'àipri.ation àI'agriculture

o Lcs ogriculteurs et lcs nouvelles lechnologics.

sylvlc ItoNNy et prcrre tlAUcÉ. . Lcs opinions des agriculteurs à l,égard des nou_veltes rccrrnorogies. Une enquëte dàns rc c;Ë;iËï;ö".".
Pierre JULLIAN. ' Innovations et diversité des exproitations agricorcs

chrlsrion NtcouRT er oilvrcr souRoN. - tnci«rences de quelqucs innovations sur

Jcrn-Pierre DARnÉ. Roge-r LE GUEN cr lrruno LEMERY. - changemcrrt rcchni-que et srructure professionnelle locale en agricultur. . . . :-. ::. : .
t conséquenccs des nouvellcs rechnologies dons lc secteut du machinisnte er de rarohotlgue ogrlcolcs.

Jean'Louis RAS'Iï)rN. - perspecrive de developpement des marchés dc lagrionique
o De nouveaux outlls pour la prkc dc déëlsion.

Louls'Noël NF.TTI|R. - pe-rspcctives offcrtes à r'exproitation agricore par ra micro-

t Risques et problèmcs éthtqucs llés aux nouvcllcs rechnologics.

André CHARRIER.'(Note de recherche). Approche internationale dc la conserva-tion des ressources phytogénétiqr;, ..-.':.
o L'impoc.t dcs nouveilcs tcchnorogres sur talirière formation-développcment-recher-

Jern-Marc coRDoNNrER. - (Note de recherche). Les nouveiles technologies et redéveloppcment agricole .............. ;

Dcnls LUCQUIN' ' lnrpsct tlcs biotechnologies sur les relarions in«tustricltes deI'INRA

Tablc rondc

Lcs nluvcttcs tcchnorogies ; vcts ,.nc autrc révorution agricorc cr rndusrrieile ?, .

avec la participation «le.: Drnlet GRr,:MTI.LET (vice-président du cenrre Nationaldcs Jeunes Agricrrh-curs-;, Rend SAUiiÈn ipieriàeni à;f,rnn.rii. SANOFI),Jean'Claude'rIRl:L (clírecteur rcicnriíàue à I'lnstitut National «te la Recher-che Agronomique).

Intcrpellatews :-fltlltltpc LACOMBE (proÍesseur à I,ENSA. Montpellier) er Jac-ques TIIEYS (responsabre de ra pàspectivt au Ministère'a.l;Ëírirlnnemenr).

Modérqtcut : Frangok CLERC (ingénieur en chef du GREF).
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES: OUELS TMPACTS SUR L'AGFTCULTURE
ET L'AGRO-ALIMENTAIRE ?

AUTRES CONTRIBUTIONS AU COLLOOUE
(lNA - pG, 21 et 22 septembro t98B)

Llrtc dea communlcatlons non publlées dang cc numéro

. sÉANcE PLÉNIÈITE.

- Problématique du programme Aliment 2000. Y. MÉNoRET et J.F. MoLLE (MRT, programme Aliment 2000,l, rue Descartes, 75fi)5 Paris).
r ATELIERS
A ' Conséquences dcs nouvellg lechnologles drns te §ccteur des semenccs ct duns la conduite des productions végétales.P'B' JoLY (INRA). - Standardisation et variété : réflexion sur les liens 

"nt.. 
tu ayn"riqu. a.t industries amontet le changemeflt technique en agriculrurc (INRA-IREP, Bp 47x, 3g040 cRENogLe dàext.

B' Consdquenccs des.ryruvlltry lechnotoglcs dens tr génétiquc rnimalc el te secteur de l'élevage.J' MALLARD (INRA'ENSAR). - L'impact desliotechnologies dans les productions 
"nii"t.t (ENSA,65, ruede St.Brieuc, 35(X2 Rennes Cedcx).

o' REtloUL (Monsanto). - Les npplications des biotechnologies dans l'élcvage : le point de vue d,un industriel.(Monsanto, 120, avenue Clrarles de Gaulle, 92522 Neui[y CeJex).
R' JARRIGE (INRA). - Perspectives en alimentation et élevage bovins (CNRZ, Domaine de Vilvert, 7g3j0Jouy-en-Josas).

C' Conséquences des nouvellcr technolo3les dans les lndustries rgro-alimenttires.
G' BARBARET (Coopagri'BÍetagne). - Exemples de nouvclles"technologics mises en place par Coopagri-Bretagne.(Coopagri-Bretagne, BP 100, 29206 Landcrneau Cedex).

D ' !, prise en comple du progrès lcchnlque en ogricullure dnns lg théorie óconomique.
C' FLICHMAN (lAMl. - Lcs comparaisons iniernationales d'efficacité en agriculture : le cas cles cereales en Franceet en Argentine. (lAM,3191, rourc de Mende,34060 Montpellier cerlex).

E - Les rgrlculteurs el let nouvelles technologles.
F ' Conséquences des no_uvelter technologles dons te sccleur du mrchlnisme el rte ta robolique agricotcs.J' LUcAs (CEMAGREF). - Lc machinisme qsricole : une proiection dans t'arenir s;apluyant sur les progres del'électronique. (CEMAGREF, parc dc Tourvoió, CZf 60 antlny).-

J'B' MONTALESCOT (CEMACREF). - Impact socio-économiguc de la robotisation de la traite. Ct. Montales-cot J'8" Camus c. lgEE ' Une stalle robotisée pour la récolte du lait : la vache et le robot. Génie rursl, janvier-
février 1988, pp, 4244.

G - De nouvctux oullls pour tr prisc de rtóclslon.
J'M' ATToNATY, M'H' CHATELIN, D. scHocK (INRA). - Les systè'nres experts : quels impacts potenriels ?cf' système expcrt et gestion des exploitations agric_oles r'un. .rpé.i.n.e menée à crignon. Bulletin 'fechnique d,Infor-mrtion (42+425) (n" spécial intelligcnce artiticielle et systèmes experts cn agriculiure), novsrn6lg-décembre 19g7,pp.55l-561.
c' colLLOT (lNA'Pc). - La télértétection : un luxe ou une technique in«lispensable ? (INA-pc, 16, rue ClaudeBernard. 75231 PARIS Cédcx 05).

H ' Nouvcllcs lechnologler et débouchés non rtimenleircs dc t'agriculrure.
G' FAUCONNEAU (INRA). - Lcs plantes et animaux fou-rnisseurs de.molécules pour les industries chimiqueset pharmaceutiques : nouvelle répartition des tàches entre agriculture et industrie. tiNna, Centre de Recherchesde Clermont-Ferrand, Sainr-Genès Champanelte, 63 IZZ Ceyiat).
J'L' FLORIOT (ICIA). - Problématiques de I'utilisation des matières prernières agricoles à des fins non alimentai-
res : Íuspecls economiques (lGlA, avenuc du parc, 5 le Campus, 9503i Ccrgy-po-ntoise Cedex).
J'P' JAMET (ONtDoL). - Nouvelles technologi:s et débouchés non alimentaires des oléoprotéagineux, (oNIDoL,
12, avenue George V, 75008 paris).
C' de SILGUY (APCA). - Les nouvelles te-chnologjis : un-élargissement des «lébouchés industriels de l,agricultureà quelles conditions ? (A!'CA, 9, evenue George Í, ZSOOS par-is).

I - Risqucs et problèmes éthlques [ós tux nouveltes lechnologles.
T' LAvoUx (IPEE). - Lcs biotechnologies : quels risqués pour I'cnvironnetncnt ? (IPEE, 55, rue de Varenne,
75007 Paris).
C' PELSY (Ministère de l'Agriculture - Commission sur le génie biomoléculaire). - Reglcmentation des biotechno-
logies : perspcctives franqaises et europécnnes, (MinistèrJde I'Agriculrure, 78, rue dJ Varenne, 75700 paris).
J'P' BERLAN (INRA). - Problèrnes posés par I'extension du droit de brevct au monde vivant. (CEDERS - Cha-teau Lafarge, Route des Mllles, 13290 Les Milles).

J' L'imprcr des nouvclhs lcchnotoglcs sur h Ílllèrc Íormeilon-recherche-dévcklppcmenl.
J' CHEVALDONNE (CNERTA). - L'impact des nouvelles technologies du traiiemcnt de I'information sur I'appareil
éducatif agricole. (CNERTA, 2ó, bd du Dr perirjean, 21100 Dijon).
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Bijlage V.l-2: Verenigd Koninkrijk

PROJECTEN:

PL: "Ihe release of genetic engineered organisms to the enviroÍmentr'
(ROYAL COMMISSTON ON EI{VIRONI.íENTAL POLLUTION, 1989).

P2: "Crop protection under pressure. A stunrnary of a two-year study of
factors influencing the technologies of crop protection in the IIK"
(BROIIN, SYLVIA !í., 1990), AFRC Institute for Arable Crops
Research, Long Ashton Research Station, Brlstol, i.n opdracht van
en gefinancierd door AIIRC en ESRC

P3: "Genhaz - A system for the critical appraisal of proposals to
release genetic nodified organisms into the environment" (ROYAL
COMMISSION ON EI\T\IIRONMEMAL POLLUTION, 1989) .

ONDERZOEK:

O1-: "From farning to biotechnology. A ïheory of Agro-industrial
Development" (GOODMAN, DAVID, BERNARDO, SOR"I AND JOHN IíILKINSON,
L987) .

02: "Ihe impact of food science and technology on the EEC food
industry in the next 10-15 years (YOIING, J., L987), , Learherhead
Food Research OrganÍ.sation, Surrey, voor het FAST Il-programma The
future of the food systen.

03: "Response of consuners and producers to the adoption of PST in pig
production: a case-study in Europe" (LEMIEIX, CATHARINE M., C.
I,IARTIN PALI{ER (1990), MICHAEL K. WOHLGENANT, L990), een case-
studie in het Verenigd Koninkrijk door onderzoekers uit de
Verenigde Staten.

04: "Genetic nanipulation for food production : social and ethical
issues for consuners" (STRAUGHAN, R. ,1990), in opdracht van de
National Consuner Council.

LITERATT'URSTUDIE:

Ll-: "Ïhe impact of consumer acceptance on trade in irradiated foods"
(FOSTER, ANN, L992), National Constrmer Council.

SA}.IENKOMSTEN:

Conferentie:

51: "Food safety in the human food chain" (IIILLER, F.A. 1990), the
Gentre of Agricultural Strategy, gesponsord door the Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food.

Syrnpos ium:
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52: "Agricultural and food research - who benefits?" (I.IISE, T. E.,
1991), centre for Agricultural strategy, university of Reading,
gefinancierd door MAFF.

OVERIGE TA'S:

Briefing notes van de Parliamentary Office of Science and Technology:

OVI-: "Food lrradiation" (POST, l-989)

OV2: "Release of GMO's" (POST, 1-990a).

OV3: "BSE and slow viruses" (POST 1990b).

OV4: "Microbes in Food (POST, 1991).

OVERIGE TITELS:

or1: 'Lower input farming sysrens" (spEDDrNG, c.l IJALSTNGI,íAN, J.,
1987), centre for Agricultural strategy, university of Reading,
voor het FAST rr-progremma The future of the food system.

OT2: "Consumer perception of potential risks fron the application of
biotechnology to food production", AFR.C-rnstitute of Food
research, Food Acceptability.

or3: "rhe assinilation of biotechnology" (sHARp, M., 19g9a en 19g9b),
the centre for science, Technology and Energy poricy van de
science Policy Research unit van de university of sussex,
gefinancierd door de ESRC.

or4: "Technology and the environment', (OLLERENSHAI.I J; LAST p l_9gg).

OT5: Opinieonderzoek over voedselbestraling uitgevoerd voor het BBC-
Progremma "CountrYfile" .

o16: opinieonderzoek over voedselbestraring uitgevoerd door de
Consumers' Association.
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BijLage V.l-3: Denemarken

PROGRA}0íA:

De deense technologieraad (Teknologi Navnet) heeft een een TA-progrrnrma
over biotechnologie gecoördineerd dat voLledig gefinancierd werd door de
regering in het kader van het R&D-progremma voor biotechnologie. De
informatie over de deelprojecten is afkomstig uit een engelsialig over-
zicht. Daarin werden bij de projectornschrijvingen "key personstr genoemd
temijl achterin een lijst opgenomen van instituten waar die personen aan
verbonden \raren. Aangenomen kan worden dat de betreffende TA uitgevoerd
Ís op het instituut van de key person.
Bij de projecten staan geen literatuurven ijzingen omdat alle publikatíes
in het Deens geschreven zijn.

Slmtheserapport:
PR1: "Conprehensive assessnenÈ of biotechnology project',,

technologieraad. (L. Khiwer)

Deelprojecten (tite)., instituut + key person):

Debate booklets:

ov2:

oY2:

ov3:

ov4: "Ecologica1 farming combined
Department of Biotechnology,
(Pauli KieI)

"Debate booklet on microbÍological pest controlr, Zoological
rnstitute, Royal veterÍnary university, Frederiksberg. (Horg.r
Philipsen)

"Debate booklet on use and effects of bovine grorrth hormone",
National rnstituÈe of Aninal science, orom sdrl. (KrÍsten
Sej rsen)

"Debate booklet on sustainable biotech - perma Gulture", Hemish
Stewart.

with modern biotechnology",
South Jutland University Center.

oT1:

or2:

Onderzoeksrapporten:

"commissioned projects aË the center of Bio-ethics", center of
Bio-ethics, University of Aarhus. (S. Andersen)

"Economical evaluacion of the poÈential of genetech in
Denmark", rnstitute of social sciences, Technical university
of Denmark, Lyngby. (J.L. pedersen)

"DistrÍbuEion of scientific capacity in biotechnology,',
rnstitute of social sciences, Technical university of Denmark,
Lyngby. (J.L. Pedersen)

oT3:
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OT4: "Biotechnology in food production and consequences for the
consuner", Institute of Technology and Society, University of
Roskilde. (8. Jelsoe)

OT5: "Evaluation of biotechnology as process in environnent
technology", Technologieraad. (L. K1tver)

OT6: 'Diffusion of biotechnology Ínto small industry in Denmark', MK

Analyse, Roskilde. (M. Kvistgaard)

OT7: "Evaluation of the need for educational products", commissie
van afgevaardigden uit het Deense onderwijssysteem. (J.
Bondergàrd)

OT8: "Evaluation of the need for basic science on ecology",
Technologieraad. (L. KlËver)

Media-proj ecten:

OV5: "Evaluation of public opinion on biotechnology", Institute of
Political Science, University of Aarhus. (O. Borre)

OV6: "Funding public education via the Danish PE network", Danish
umbrella organisation for public education (DFS), Kopenhagen.

OV7: "Biotechnology projects at the Danish science centerr,
Eksperirnentarium, Kopenhagen.

0V8: "Television progranmes on genetechnology for Danish TV", Danish
Television, Koperrtragen.

OV9: "Exhibition on biotechnology for the Danish libraries",
Teehnologieraad. (T, Breck)

OV10: "Videomovie on risk-evaluation of genetech in Denmark",
Technologieraad. (T. Breck)

Educatie:

OVLl: "Textbook for highschool on risk assessmenË of genetechnology",
Muncksgaard PublishÍng, Kopenhagen.

OVI-2: "Theme edition of educationalist newsletter on biotechnology",
Ihe Danish educationalist organisation for Èeachers in society
infornation at the basic school (PLO), Kopenhagen.

OV13: "Newspaper on biotechnology for the elder pupils in basic
school", Gitte Meyer, Aberslund.

Debate arrangements:

51: "Project series at the environmental group NOAll", NOAII genetech
group, Kopenhagen.
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Hearing- conferentie :

s2: "conference on the Danish legislation on genetechnology ,,

(t-988), Technologieraad in sa-enwerking nét Ttre councíl of
Genetechnology en ïhe Directorate of sèience. (L. KlËver)

Consensus - conferentie :

"conference on genetechnology in industry and agrÍculture,(1987), Technologieraad (L. Kltiver)
S3:

TA-ACTIVITEITEN IN DENET.TARKEN BUÏTEN HET BIOTECHNOIOGIE - PROGMI{I{A :

54:

55:

o1:

02:

oT9:

ov14:

'Consensus conference on food irradiation" (L9g9),
technologieraad.

"consensus conference on genetic engineering" (septenber L992),technologieraad

_"Het PEGASUS-project (biotechnology
IJIEGI.ÍAN, 1987), Insriture of social
University of Dermark, Llmgby.

"MÍlk Production and products: Technological Development, FoodPolicy and consuner Aspects" (JELSOE EN oLsEN, Lgg7i, rnsriture
gf_Jeghnology and Society, University of Roskilae, voor her
FAST II-progreilma van de Europese Conmfssi..

"constrmer influence in Food rechnology" Iropend], rnsÈitute ofTechnology and Society, Universiry of- no"tiia..
"rnvestigations and plan for using computers in farm managementand in Èhe agriculturar extension service',, Danish AgriculturalAdvisory Centre.

in Denmark)" (PEDERSEN EN
sciences, Technical
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Bij lage V. l-4: Belgiè

In opdracht van de Stichting Technologie Vlaanderen (STV):

P2:

or1:

oa2:.

or3:

or4:

oT5:

oT6:

oï7:

Verder:

oL:

"Maatschappelijke aspecten van de biotechnologie in vlaande-
ren: een verkennend onderzoek" (DESI'íET, DEIJAELE, 1987),
uitgevoerd door het Laboratorium Genetica van de
Rij ksuniversiteit Gent.

"Biotechnologie en gewasbescherming in Belgie:
socÍaal-economÍsche asPecten van de technologiische ontwikke-
lí.ngen" (DESMET, DEWAELE, 1988), uitgevoerd door het Laborato-
riun Genetica van de Rljksuniversiteit Gent.

"Biotechnologische fermentatieprocessen', waarschijnlijk intern
ui-tgevoerd bij STV.

"Biotechnologie en de Belgische veiligheidsreglementering voor
de werknemer, de consument en het milieu" (COUSY, 1987), door
de KathoLieke Universiteit Linburg.

"Biotechnologie et propriété intellectuelle" (REI{ICHE, BERGMANS

en DESTERBECQ, L987), door UCL (?).

"De Belgische voedingsnijverheid: economische tendenzen en
technologische perspectieven (BULCKE et al, 1-988), door het
Rijksuniversitai-r Centrun Antwerpen (RUCA) en de Economische
Hogeschool Linburg (EHL) .

"Invloed van biotechnologie en nieuwe afzetmogelijkheden op de

evolutie van de landbouw" (TOLLENS, 198.), Katholieke
Universiteit Linburg.

"Mutations biotechnologgiques et filières "sucre". Un outil
d'évaluation (HEWAERT, MIGNOLET et al, L987), door I'UNDP (?).

"Offre et demande de personnel hauternent qualifié en
biotechnologie" (HUYGHEBAERT, VIAI{E, 198.), door UCL.

"ViIIage, technologie et emploi" (CATY, 1987), door de

Enployment International Association voor het FAST II-
deelproject "the end of the farnworkers - new farmworkers".

"Landinfo:matiesysEenen (LIS) : van gegevensbank naar
beheersinstrument voor landbouwkundige toePassingen" (FACULTEIT

vAN DE IANDBOUIilíETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT, 199].).

Studies uitgevoerd ln opdracht van de DÍensten voor de Programmering van
het Wetenschapsbeleid (DPIíB) in het kader van het prograpma Nationale on-
derzoeksakties ter ondersteuning van FAST:

51:


