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WOORDVOORAF

Technologischevernieuwingenvormeneenessentieel onderdeel
vanhetbehoudendeversterkingvandeconcurrentiepositievan
deNederlandse landbouw.Ookvoordetoekomstwordtaantechnologische innovatie grotewaarde gehecht.Hiervan getuigendetoenemende investeringeninR&Ddoorhetbedrijfslevenenhetontwikkelenvaneenexpliciet technologiebeleid doordeoverheid.Nieuwe technologieënbrengenechterniet alleenvoordelenmetzich
mee,erzijnooknadelenenrisico'saanverbonden.
Methettoenemendbelangvantechnologieisookdeaandacht
voor studiesdiemogelijknadelige effecteninkaart brengengestegen.Zoweldeoverheidalsmaatschappelijke organisatieswillenineenzovroegmogelijk stadiumwetenwelkedevoor-ennadelen zijnvaneennieuwe technologie.Hetonderzoeknaardeeffectenvan(nieuwe)technologieënenhetinbrengenvanderesultatendaarvanindebesluitvorming rond (nieuwe)technologieis
hetwerkterreinvanTechnologyAssessment(TÀ).
TÂiseenvrijnieuwebenaderinginhetonderzoekvantechnologische ontwikkeling.Erblijkt, zowelbinnendewereldvan
het landbouwkundig onderzoekalsdaarbuiten,nogveelonduidelijkheidtebestaanoverwatTÂinhoudt.Metdezepublikatie
hoopthetLandbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)meer duidelijkheidtescheppenrondhetbegripTechnologyAssessment,metbijzondere aandachtvoorderoldieTÂkanspelenbijdeintroductie
vannieuwe technologieindelandbouw.
directeur,

DenHaag,december 1992

/ L.CiIZachariasse

1. INLEIDING

1.1 Wat isTechnologyAssessment
Technologischevernieuwing iseenessentieelonderdeelvan
devooruitgang indelandbouw.Devoorspoedige ontwikkelingvan
deNederlandse landbouwsindsdeTweedeWereldoorlog ismedemogelijkgemaaktdoordetoepassingvannieuwetechnieken.Detechnologischeontwikkelingheeftgeleidtoteenzeerhoogproduktiviteit8niveau.Ookindetoekomst zaltechnologie eenbelangrijke
rolblijvenspelenindeontwikkelingvandeNederlandse landbouw.
DeNederlandse landbouwenagro-industrie zienzichmomenteelgesteldvooreenaantalproblemenenuitdagingen.Teneerste
blijkendeintensieveproduktiemethodennegatievemilieu-effecten
met zichmeetebrengen.Tentweedewordeninsommigebedrijfstakkenaanzienlijke overschottengeproduceerd, diealleenmet
subsidieskunnenwordenafgezet.Tenderdekijktdeconsument
steedskritischernaardekwaliteitvanlandbouwprodukten. Ten
vierde zijndelandbouwenagro-industrie onderhevig aanveranderingendiedestructuurvandeproduktieketens beïnvloeden:concentratieindetoeleverendeenverwerkende industrie,verschuivingvanprodukt-oriëntatienaarmarkt-oriëntatie,eninternationaliseringvandevoedingsmiddelenindustrie.Vooraldenegatieve
milieu-effecten endeoverschotten leidentotaanpassingen inhet
nationaleenEuropese landbouwbeleid.
Ookvoordezeuitdagingenwordtbekekenoftechnologieeen
oplossingkanbieden.Vooralvannieuwetechnologieën, zoalsinformatietechnologie enbiotechnologie,wordtveelverwacht.Voor
eenaantalproblemenzullendezenieuwetechnologieënwerkelijk
eenoplossingkunnenbieden,bijvoorbeeldviaeenbeterebeheersingvanhetproduktieproces.Maarzi-Jkimnep-ralfnokweerproblemenmet zichbrengen,zoalsnieuwe^ilieuproblemed.Ookkunnen
deaardendestructuurvanproduktenenprodTlEtïeprocessenin- A \J-<
\ grijpendveranderen.Daarbijkanmendegrenzenvandegangbare &
Ju'.
/ ethiekoverschrijden,zoalsinhetgevalvangenetischemodifica- /
tievandieren.
EenhrlnngrljliTjiltriaginghijdrtnrimnn1n£vannieuwetechnologieën isdeacceptatiedoordeconsumenï^vanproduktendie
met denieuwstetechnologiezijngeproduceerd-^Hetisdaaromwenselijkdeontwikkelingvandezenieuwetechnologieënkritischte
volgen,endemogelijkeeffectenervanteonderzoekenentebespreken.Alsineenvroegstadiumvantechnologische ontwikkeling
duidelijkwordtwat depositieveennegatieveeffectenkunnen
zijn,kandezeontwikkeling ineengewensterichtingwordenbJ4*")
gestuurd.Hetonderzoeknaardeeffectenvan (nieuwe)technologieënenhetinbrengenvankennisvandezeeffectenindebesluitvormingrond (nieuwe)technologie ishetwerkterreinvan
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TechnologyAssessment (TA;InNederlandwordt ookdetermTechnologischAspectenonderzoek gebruikt).
Indezepublikatiewordtbetoogd datTAeen belangrijke
functiekanvervullenbij deontwikkeling enintroductie van
nieuwe landbouwtechnologie. Juist delandbouwheeft demakenmet
dekritischer opstellingvandeconsumentnaar voedingsmiddelen
ennaar landbouwproduktlemethoden. Nieuwetechnologieën inde
landbouwwordenniet altijd zondermeerpositief gewaardeerd. TA
kanertoebijdragendatdetechnologische ontwikkeling ineen
richting gaatdie zowelvoordelandbouwalsvoor de consument
wenselijkis.
1.2 Doelenopzetvandeze publikatie
OverhethoeenwaaromvanTechnologyAssessment bestaat
veel onduidelijkheid.Enerzijdswordt ditveroorzaakt doordat het
eenvrijnieuwconcept is,dat inNederland pas inde tweede
helftvandejarentachtig ruimeaandachtheeft gekregen.Anderzijds isTAeenbreed concept,dat doorverschillende onderzoekers en (technologie-)beleidsmakersverschillendwordt ingevuld
engebruikt.Dezepublikatie poogt enigeduidelijkheid teverschaffenoverwatTAwelenniet is,waarbijbijzondere aandacht
wordtbesteed aantoepassingen inde landbouw.
Inhoofdstuk 2worden deachtergronden ende functiesvanTA
besproken.Hieruitvolgt datTAeenbelangrijke functieheeft bij
de formuleringvantechnologiebeleid; een functie dieinhoofdstuk 3wordtuitgewerkt.Daarnavolgt inhoofdstuk 4eenkorte
beschrijvingvandeInstitutionaliseringvanTA inNederland. In
hoofdstuk5worden deverschillende stappentoegelicht dieidealiter toteenTA-procesbehoren.Inhoofdstuk 6wordt betoogd
waaromTA-studies juist ookvoor delandbouwvan groot belang
kunnen zijn.Hoofdstuk 7geeft eenbeknopte opsomming vanNederlandseTA-studies ophet gebiedvan de landbouw.

2. VERBREDINGVAN DEBESLUITVORMING OVER
TECHNOLOGIE
2.1 Achtergrond
TechnologyAssessmentiseenantwoordopdetoenemendebehoefteaanverbredingvandebesluitvorming over technologische
ontwikkelingen (VanEijndhoven, 1987).Verbreding 1)houdt in
datermeerenmeerverschillendemaatschappelijke organisaties
bij debesluitvormingwordenbetrokken.Ditbetekent datnietalleenonderzoekersenondernemersbeslissenoverontwikkelingen
toepassingvannieuwetechnologie,maardatbijvoorbeeld ookvakbonden,consumentenorganisaties,milieu-organisaties enpolitieke
partijenmeebeslissen.Hieruitvolgtookdatbijdebesluitvormingmetmeeraspectenofcriteriarekeningwordtgehoudendan
traditioneelhetgevalis.Eenvoorbeeldvaneendergelijkeverbreding ishetmeenemenvanmilieu-effectenindebesluitvorming
overnieuweproduktieprocessen.
Debehoefteaanverbredingvandebesluitvorming overtechnologischeontwikkelingenkomtvoortuitveranderingen inhet
procesvantechnologischeontwikkeling zelfenuitveranderingen
indemanierwaarop desamenlevingmettechnologie denkttekunnenenmoetenomgaan (SmitsenLeyten, 1991).Technologische ontwikkelingverloopt ineensteedshogertempo,waardoorookde
daaraangekoppeldemaatschappelijkeveranderingensnellerverlopen.Somsissprakevangeheelnieuweontwikkelingen, zoalsbij
genetischemodificatie.Eenbelangrijkpunt isookdatdeafstand
tussen fundamentelewetenschap entechnologische toepassing is
verkleind.Dit isbijvoorbeeld zichtbaar inde plantenveredeling,
waarbiotechnologiewordt ingezetvoorveredelingopmoleculair
niveau (DNA-niveau).Tenslotteleidtdeschaalende complexiteit
vanveeltechnologischprojectenertoedatinnovatiesalleentot
standkomeninsamenwerkingsverbanden tussenverschillendebedrijvenen/ofonderzoeksinstellingen.
_
Detoenamevandebehoefteaanpolitiekeenmaatschappelijke
discussieovertechnologiehangt samenmetdevolgende factoren.
Technologiewordt steedsmeergezienalseenstrategische factor
indeconcurrentiestrijd tussenbedrijven.Deerkenninghiervan
doornationaleoverhedenheeft sindshetbeginvandejarentachtiggeleidtothetopzettenvaneenexpliciet technologiebeleid,
met omvangrijke stimuleringsprogramma's. Inhoudenomvangvandezeprogramma'szijnonderwerpvanpolitiekebesluitvorming.Politiekeenmaatschappelijke discussieoverdemogelijke gevolgen
vannieuwetechnologiewordtgevoeddoorderisico's (bijkernenergie)endenegatieveeffecten (milieuvervuiling)vanbestaan-
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Inplaatsvanverbredingwordtookweldeterm"vermaatschappelijking"gebruikt.

detechnologie.Bovendienrakenveelwetenschappelijke entechnologischeontwikkelingenethischeoverwegingenendiepgewortelde
levensovertuigingen.Ookbelangrijkvoorhetontstaanvande
maatschappelijke discussieishetbesefdattechnologiegeenexogeenverschijnsel is,maardathethetresultaat isvanmenselijk
handelen,enalszodanig beïnvloedbaar.
Deeigenschappenvandetechnologischeontwikkelingenerzijdseneenaantalmaatschappelijke ontwikkelingen anderzijds
hebbensindsdejarenzestiggeleidtoteengroterebehoefteaan
eenmeersystematischemaatschappelijkbeïnvloedingvantechnoJfl*iS^?--PSÎÎ?l^^ï?58j^ëcS'ôïôgyAssessment iseen~van~3ëwegeri\
lwaarlangsdeverbredingvandebesluitvorming over technologie
1plaatskanvinden.

2.2 InvullingvanhetTA-concept
Bij deopkomstvanTAindejarenzeventig,indeVerenigde
Staten,lagdenadrukophetonderzoeknaardegevolgenvan
(nieuwe)technologie.TAhadvooraleen"earlywarning"functie.
Dehogeverwachtingen diemenvanTAhadvoorhet sturenvande
technologischeontwikkelingblekenechterniet ingelost tekunnen
worden.Teneerstebleekhetonmogelijktezijneenduidig depositieveennegatievegevolgenvantechnologische ontwikkelingen
inkaart tebrengen.TentweedebleekdeInvloedvan informatie
uitTA-studiesophetbeleidbeperkterdanverwacht.Onderzoekers
gingenuitvaneenterationeelbeeldvanhetbesluitvormingsproces.TenderdebleekookhetvertrouwenvanpubliekenbetrokkeneninderesultatenvanTAzeergering.
Opbasisvaneenanalysevandeervaringenuitdejarenze~" ventigkomenSmitsenLeyten (1991)toteennieuwTA-concept,
waarindeanalysevandeeffectenvannieuwetechnologieeenonderdeelisvaneengroterproces.ZijdefiniërenTAalsvolgt:
"TechnologyAssessment iseenprocesbestaandeuitanalysesvan
technologische ontwikkelingen enhunconsequenties endiscussies
\ naaraanleidingvandezeanalyses.TAheefttot doelinformatie
\ televerendiedebijdetechnologische ontwikkeling betrokkenen
helptbijdebepalingvanhunstrategischbeleid (...)" (Smitsen
Leyten, 1991:134)
Tweebelangrijkeuitgangspunten liggentengrondslag aandit
TA-concept (SmitsenLeyten: 1991:132/133).HeteersteuitgangspuntbetrefthetbesluitvormingsniveauwaaropTAwordt gebruikt.
TAisvooralbedoeldvoorbesluitvorming overtechnologischeontwikkelingophet strategischniveau (ennietophet operationeel
niveau).Ophet strategischniveauspeeltdevraagwat eenorganisatiemeteenbepaaldetechnologiewil;hierwordthettechnologiebeleidvandeorganisatiebepaald.Hettweedeuitgangspunt
betrefthet soortinformatiedateenTA-studiemoet opleveren.
TA-informatievoorhetstrategischbeleidkomtnietalleenuit
onderzoeknaarde (on)mogelijkhedenenconsequentiesvaneenbepaaldetechnologie (detechnischecomponentvandeTA-informa10

tie).OokInformatieoverdemanierwaaropverschillende groepen
enorganisatiesdeze (on)mogelljkhedenenconsequentieswaarderen
(deassessment componentvanTA-Informatie)Isvanbelang.Deze
tweedesoort Informatiekomtmeestaluitdiscussiesdiebetrokkenenvoeren,bijvoorbeeldnaaraanleidingvandeonderzoeksresultaten.EenTÀ-studiemoet zozijnopgezet datbeide soorteninformatie,overdeeffectenenoverdemaatschappelijkebeoordeling,boventafelkomen.
Hoeweldeterm "technologyassessment"impliceert dathet
vooralomdebeoordelingvantechnologiegaat,hoeft detechnologischeontwikkeling zelfniethetuitgangspunt tezijnvooreen
TÀ-studie.Ookconcrete (maatschappelijke)problemenkunnenaanleiding zijomeenTÀ-studieoptezetten.Menkanaldustwee
typenTÀ-studiesonderscheiden:technologie-georiënteerd enprobleem-georiënteerd (Porteretal.,1980).Eentechnologie-georiënteerdeTÀricht zichopnieuwetechnologieendemaatschappelijkeaspectendaarvan (bijvoorbeeldbiotechnologie,oftelematica).BelangrijkeoverwegingenbijeendergelijkeTA-studie zijn
devormvandetechnologie,detijdspannevanhet innovatieproces,enwegenwaarlangsdetechnologiewaarschijnlijk geïmplementeerd zalworden.Eenprobleem-georiënteerde TA-studierichtzich
opdeoplossingvaneenspecifiekprobleem (bijvoorbeeld eenmilieu-probleem).Teroplos8ingvanditprobleemwordenverschillendesociaal-technische alternatievenbestudeerd.De invalshoek
ismeestalbreed,indezindatverschillende (bestaandeennieuwe)technologieënalsalternatieveoplossingenwordenbekeken.
Probleem-georiënteerde TA-studies zijnmeestalsterkbeleidsgericht,omdatzehuidigeproblemenalsuitgangspuntnemen.
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3. TA ALSONDERDEELVAN TECHNOLOGIEBELEID

3.1 FunctiesvanTA
Uitdewenstotverbredingvanbesluitvormingvloeiteen
aantalfunctiesvanTAvoort.SmitsenLeyten (1991:43)noemen
acht functiesvanTAwaarbijdenadrukligtopTA-activiteiten
vanenvoordenationale overheid.
Versterkingvandepositie indebesluitvorming:hiermee
wordtvooralgedoeldopTA-initiatievenvanparlementen,
maarookvananderepolitiekeenbeleidsuitvoerende actoren,
diedoorversterkingvanhuninformatiebasis overwetenschappelijkeentechnologische ontwikkelingeneengrotere
invloedopdebesluitvorming enopdeontwikkelingen zelf
proberentekrijgen.
Ondersteuningvanhetkorte-enmiddellange-termijnbeleid
vandeoverheid (uitvoerendeenwetgevendemacht),waarbij
binnenhetkadervanhetbestaandebeleid gedachtkanworden
aanverkenningvanimplementatie-problemen, enaanevaluatie
enlegitimatie.
Bijdragenaandeontwikkelingvanlange-termijnentoekomstigoverheidsbeleid, doorinformatieteleverenovermogelijkeontwikkelingenenalternatieven.
"Earlywarning",gerichtophet ineenzovroegmogelijk
stadium leverenvanInformatieovermogelijke problematische
enongewenstegevolgenvantechnologische ontwikkelingen
(ditisdetraditioneleeninstrumentelebenaderingvanTA).
Verbredingvankennisenbesluitvorming doorhetondersteunenvanmaatschappelijke groeperingenbijdeformuleringvan
huneigenstrategietenaanzienvantechnologischeontwikkelingen.
Hetopsporen,formulerenenontwikkelenvanmaatschappelijk
wenselijke ennuttigetechnologische toepassingen.
Bevorderenvanacceptatievantechnologie doorhetgrotepubliek.
Bevorderenvanhetmaatschappelijkverantwoordelijkheidsbesefvanwetenschappers.
Deze lijstgeeftaandatTA-activiteitenveelfunctieskunnenhebben.Welkefunctiedehoogsteprioriteitkrijgtisafhankelijkvandedoelstellingenvandeopdrachtgever.Deopdrachtgever isvaakeenlokale,regionale,nationaleof internationale
overheid.TAspeeltdaneenbelangrijke rolbijdediscussieen
besluitvorming overhettechnologiebeleidvandieoverheid.
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3.2 Integraal technologiebeleid
Totnutoe isbettechnologiebeleid vandemeestegeïndustrialiseerde landensterkgericht geweest optechnologische en
economische aspecten.Deoverheid stimuleert het onderzoeknaar
ende ontwikkelingvangenerieke technologieën (onderanderebiotechnologie eninformatie-technologie).Daarnaast bevordert zij
vernieuwingvande (industriële)produktieviadetoepassingvan
technologischekennis innieuwe produktenen produktieprocessen.
Hetwordt echter steedsduidelijkerdat denadrukophetvoortbrengenvantechnologie (eenaanbodgerichtbeleid)nogniet de
wenselijke technologischevernieuwinghoeft opteleveren.Daarvoor isookacceptatieenzelfsactievebetrokkenheidvangebruikers (indebredezin)jnoodzakelijk./Datbetekent dathettechnologiebeleid zichookmoet~richtenophet creërenvaneenmaat/schappelijke draagvlakvoor technologischevernieuwing.Hiervoor
fiseenverbredingvanhettechnologiebeleid nodig (Roobeeken
Broesterhuizen, 1991).Dezeverbreding zouoptweemanierengestaltemoetenkrijgen.Teneersteeenthematischeverbreding,wat
inhoudt datmeerbeleidsaspecten inhet technologiebeleid worden
betrokken.Tentweedeeendemocratiseringvanhet technologiebeleid,watbetekent datmeerenanderemaatschappelijke groeperingen indebesluitvorming rond technologiebeleid gaanparticipej^aw

~ "

"

~"~ ' ~ — — • -

SmitsenLeyten (1991)benadrukkenhetbelangvanTAbijhet
formulerenvaneen "integraaltechnologiebeleid".Dit iseen
technologiebeleidwaarinniet alleenaandachtbestaatvooreconomischeentechnische zaken,maar ookvoor socialeeninstitutionele factoren.Technologiebeleidmoet zichniet alleenrichtenop
versterkingvandetechnologischekennisen (daarmee)vande concurrentiekracht vanbedrijven,maar ookophet onderwijs,op de
infrastructuur,opdewet-enregelgeving,op arbeidsverhoudingen,etc.Ineenintegraaltechnologiebeleid isereengelijkwaardige interactie tussenhet "techno-economischesysteem"en
het "socio-institutioneelsysteem".Omdat TAhet onderzoeknaar
endediscussieoverdemaatschappelijke aspectenvannieuwe
technologieën omvat,kan zij eenbelangrijke rolspelenbij het
opelkaar afstemmenvanhet techno-economischenhet socio-institutioneel systeem.
TAheeft duseenbelangrijk functiebij dediscussieenbesluitvorming overtechnologiebeleid.Hierbij rijst devraagwelke
mogelijkheden overhedenenandereactorenhebbenomtechnologischeontwikkeling tebeïnvloeden.Omdaarover eenuitspraak te
kunnendoenmoetmen inzichtkrijgen inhetprocesvantechnologischeontwikkeling zelf,inhet bijzonderinde interactie tussentechnologische enmaatschappelijke (inclusief economische)
ontwikkelingen.Dit ishet terreinvandetechnologie-dynami-
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ca 1).DeverworvenhedenophetterreinvandetechnologiedynamicakunnengebruiktwordenIndeuitvoeringvaneenTA-studie,
zowelindeanalysefase alsindediscussie-enbesluitvormingsfase (Schot, 1989).Indeanalysefaseverkrijgtmeninzicht inde
relatiestussendetechnologischeontwikkeling enmaatschappelijkeontwikkelingen.Dit inzichtkanalsinputdienenvoordediscussie-enbe8luitvormingsfase,omdathetaangeeftwaarmogelijkhedenliggenvooroverhedenofandereactorenomdetechnologischeontwikkelingtebeïnvloeden.
TÂalsonderdeelvaneenintegraaltechnologiebeleidmoet
tenminsteantwoord gevenopdevolgendevragen rondtechnologische ontwikkeling.
Hoezietdietechnologische ontwikkeling eruit (zowelalleen
detechniek,alsde interactiemetmaatschappelijkeontwikkelingen)?
Welkegevolgenheeftdetechnologische ontwikkeling?
Hoezietdebesluitvorming eruit?
Hoebeoordelenverschillende actorendetechnologischeontwikkeling?
Welkemogelijkhedenhebbenoverhedenenandereactorenom
invloeduitteoefenenopdetechnologische ontwikkeling?
Omdat dezevragenvanverschillendkarakter zijn,wordt een
TA-procesmeestalopgedeeld inverschillende onderdelen.Elkonderdeelmoet eenantwoord gevenopéénvandegenoemdevragen.In
hetvolgendehoofdstukwordendezeonderdelenuitgewerkt.

1) HuttenenRutten (1990)gevenspecifiekevoorbeeldenvande
dynamiekvanlandbouwtechnologie.
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4. DE OPZETVAN TA-STUDIES EN HETTA-PROCES

4.1 Inleiding
OpdevraagboeeenTA-studiemoetwordenopgezet,bestaat
geeneenduidigantwoord.Ditneemtnietwegdat,vooralinde
VerenigdeStaten,veelisgeschrevenoverdemethodenvanTÂ.
Porteretal.(1980)geveneenzeergedetailleerdebeschrijving
vanallestappendieineenTA-studiedoorlopenkunnenworden.
ZijgaanechternoguitvandetraditioneleopvattingvanTÂ,
waarbijdenadrukligtopheteffecten-onderzoek.Bijhetnieuwe
TA-concept,zoalsinparagraaf 2.2 istoegelicht,wordendemethodenvaneffectenonderzoekuitgebreidmethetopzettenvandiscussieforawaarverschillendebetrokkenendetechnologieenhaar
consequentiesbeoordelen.Hetresultaatvandezebeoordelingmoet
vervolgensinbesluitvormingsforawordeningebracht.Daarombehoortookeenanalysevandebesluitvormingssituatie totdeTAstudie.MethodenvoordezebeoordelingsfasebinnenTA-studies
wordenindeTA-literatuurnauwelijksgegeven.Ditkomtenerzijds
doordatdezevormvanTAvrijnieuwis.Menisopverschillende
plaatseninbinnen-enbuitenlandnogaanhetexperimenteren.
Anderzijdsmaaktookhetobjectvanonderzoekhetvoorschrijven
vanexactemethodenonmogelijk.Detebestuderentechnologieën
kunnenaanzienlijkverschillen inaardenontwikkelingsfase,en
ookbesluitvormingssituatiesverschillen.Daarnaastheeftmen
rekeningtehoudenmetverschillenindecapaciteitvanhetTAonderzoeksteamof-instituut.

4.2 DeonderdelenvanhetTA-proces
HoewelhiervoorsteedsgesprokenisvanTA-studies,ishet
zinvolonderscheid temakentussenhetTA-procesenspecifieke
TA-studies.Eeneffecten-onderzoek iseenvoorbeeldvaneenspecifiekeTA-studie.Indienzo'nonderzoekineengrotergeheelis
ingebed,waarbijookstudiesvandebesluitvormingssituatiewordengemaaktendiscussiesmetbetrokkenenwordengevoerd,danis
ersprakevaneenTA-proces.
OpbasisvandeverschillendeonderdelenvaneenTA-studies
zoalsdiedoorPorteretal.(1980)wordengepresenteerd,gecombineerdmetdehierbovenbepleitteuitbreiding,kandevolgende
indelingvaneenTA-proceswordengemaakt.
1. Probleemdefiniëring.
2. Analysevantechnologischeontwikkeling.
3. Analysevaneffecten.
4. Analysevanbesluitvorming.
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5. Discussie overresultatenvananalyses.
6. Opstellenvanscenario's en/ofopties.
Hierondervolgteenuitwerkingvandezezesonderdelenvan
eenvolledig TÀ-proces (ziedebijlagevooreengedetailleerde
uitwerkingnaaronderzoeksvragen,vooreencasestudienaargenetischegemodificeerdeaardappelen).
Probleemdefiniëring
EetbeginvanelkeTÂ-studieishetdefiniërenvanhette
onderzoeken probleem.Dezeprobleemdefiniëring komttotstandin
overlegmetdeopdrachtgever(s)vanhetTÂ-onderzoek.Daarmee
wordtookdeinvalshoekvandeTA-studiebepaald.Dezekanheel
breed zijn,bijvoorbeeld alshetparlementdeopdrachtgeveris,
oftamelijk smal,alseenondernemingofbedrijfstakorganisatie
deopdracht verleent.
Deprobleemdefiniëring moetworden gezienalshetbelangrijkste onderdeelvandeTÀ-studie.Hier immerswordt bepaald
welke functiedeTÀ-studieheeft,endaarmeewelke aanpakmoet
worden gebruiktenwelke resultatenwordenverwacht.Eenbelangrijkonderdeelvandeprobleemdefiniëring isdeafbakening. Omdat
binnenTA-studiesvaakookgekekenwordt naarbredemaatschappelijkeontwikkelingen,kaneenstrikte afbakeningvoorkomendat
men "verzuipt"inonderzoeknaardiemaatschappelijke ontwikkelingenzelf.
Analysevan technologische

ontwikkeling

De analysevandetechnologische ontwikkeling bestaatuit
twee onderdelen,tewetenhetverkennenvandetechnologieenhet
invullenvande"sociaal-technischekaart".Bijtechnologie-verkenningenwordt gekekennaarderecenteentoekomstige ontwikkelingenophetterreinvandeteonderzoeken technologie.Bijde
sociaal-technische kaartwordt gekekennaarwelke actoren(bedrijven,organisaties,overheden)betrokken zijnbijdetechnologische ontwikkeling,enwelkedoelenzijdaarbijnastreven en/of
welkebelangenzijvertegenwoordigen.
Analyse van

effecten

Bij analysevandeeffectenvantoepassingvaneennieuwe
technologie gaathetomeconomische effecten (omvangenverdeling
van lustenenlasten),ommilieu-effecten,omsocialeenpolitiekeeffecten,etc.
Analyse vanbesluitvorming
Bijdeanalysevandebesluitvormingwordt gekekeninwelke
besluitvormlngsforaoverdetechnologische ontwikkelingwordtbeslist,wiedaarinwelennietvertegenwoordigd zijn,enhoede
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machtsverhoudingen daarbij liggen.Ookwordt geanalyseerd inwelkebesluitvormingsforadeeffectenaandeordekomen (ofzouden
moetenkomen),enwiedaarinvertegenwoordigd zijn (ofzouden
moeten zijn).

Discussie

over resultaten

van analyses

Deresultatenuitdevoorgaandeanalysesmoetenmetbetrokkenenwordenbesproken.Betrokkenen zijnalleactorendiebijde
technologischeontwikkelingbetrokkenzijnofdiemet deeffecten
(zullen)wordengeconfronteerd.Uitdezebesprekingmoetnaarvorenkomenhoedebetrokkenendetechnologische ontwikkelingbeoordelen,enwelke actiezeeventueelzullenondernemenomde
technologischeontwikkelingbijtesturen.

Opstellen

van scenario's

enlof

opties

Bijhet laatsteonderdeelvaneenTA-proceswordenopbasis
van deresultatenvandeanalysesenvandebesprekingen scenario'sopgesteldvoordetechnologischeontwikkeling.Ookkunnen
optiesvoorhet (strategisch)technologiebeleid vandeopdrachtgever(s)worden gepresenteerd.
Discussies tussenbetrokkenenoverderesultatenvandeanalyseskunnenopverschillendemomentenvanhet onderzoekplaatsvinden.Zijkunnenookweertoteennieuwerondevananalyses
leiden.Hoeuitgebreid dezestappeninhetTA-procesaandeorde
komenisafhankelijkvanonderanderedeopdrachtgever,deomvang
vandestudie,enhetpolitiekekaraktervanhet onderwerp.

4.3 DebreedtevaneenTA-studie
BijdeuitvoeringvanTA-studies (alsonderdeelvaneenTAproces)kaneengrootaantalaspectenvandeonderhavigetechnologieaandeordekomen.Indefasevanprobleemdefiniëring zal
danookgoedafgebakendmoetenwordenwelkeaspectenwelenwelke
niet (ofwelkemeerenwelkeminder)onderzocht zullenworden.
EenvoorbeeldvandereikwijdtevaneenTA-studiegevenBaumgardt
enMartin (1991)inhunstudienaardemaatschappelijke aspecten
van landbouwbiotechnologie. Indezestudiewordendevolgendeaspectenbehandeld.
Desociaal-economische effectenvoorboerenenagribusiness,
alsookdesociaal-economische effectenvoorhetplatteland
envoorruralegemeenschappen.Hierbijhorenookdeeffecten
opde (machts-)relatiestussendeverschillende partijenin
deagro-indu8triële complexen.
Effectenvoorhetgebruikvanlandbouwprodukten indevoedingsmiddelen-industrie ennon-foodverwerkende industrie.
Deveiligheidvanvoedseldatmetbehulpvanbiotechnologie
(inlandbouwofvoedingsmiddelenindustrie) isgeproduceerd.
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Devoor-ennadelenvanlandbouwbiotechnologievoorhetmilieu.
Dereguleringvanonderzoekentoepassingvanlandbouwbiotechnologie.
Dediscussierond intellectueeleigendomvanbiotechnologischevindingen.
Effectenvoorinternationalehandel,envoorontwikkelingslanden.
Deethischeaspectenrondbiotechnologie.
Dehoudingvanhetpubliektegenover landbouwbiotechnologie.
IndepraktijkzullenineenTA-studieof -procesnietal
dezeaspectenaandeordekomen,maarmoeteenkeuzewordengemaakt.EenmooivoorbeeldvaneenTÀ-studieishetonderzoeknaar
"Technology,PublicPolicyandtheChangingStructureofAmerican
Agriculture"vanhetAmerikaanseOfficeofTechnologyAssessment
(U.S.Congress, 1986).Indezestudiewordendemogelijkeeconomischegevolgenvantoepassingenvanbiotechnologie eninformatie-technologievoordestructuurvandeAmerikaanse landbouwbekekeninsamenhangmetverschillendeoptiesvoorhet landbouwbeleid.Opbasisvandezeanalysewordenvervolgensoptiesvoorhet
beleidgepresenteerd.NederlandseTA-studiesvoorde landbouw
wordeninhoofdstuk7besproken.
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5. INSTITUTIONAUSERINGVANTAINNEDERLAND

Vanafhetbeginvandejarentachtigwordt erinNederland
opredelijkbredeschaalgediscussieerd overTÀ.DezebelangstellingvoorTÂkanverklaardwordenuitdrieontwikkelingen (Smits
enRip« 1988).Teneersteleiddededoorwerkingvan (nieuwe)
technologie indesamenleving -metpositieveennegatieveeffecten -toteengroterebelangstellingvanmaatschappelijkeorganisatiesenpolitiekepartijenvoortechnologische ontwikkeling.
Tentweedeontstondereenrealistischehoudingtenopzichtevan
TA.InvergelijkingmetdehooggespannenverwachtingenvanonafhankelijkeTAindejarenzeventig (zieparagraaf 2.2),werd in
dejarentachtigveelmeergekekennaardemogelijkhedenomTAin
debestaandeNederlandsepolitiekeenbeleidsmatigepraktijkin
tepassen.Tenderdeheeftdevoortgaande verwetenschappelijking
vanhetbeleidgeleid toteengroterebelangstellingvoorTA.De
toenemende inzetvansociaal-wetenschappelijk onderzoekinhet
beleidheeftookruimtegegevenvoorTA-studies.
DeNederlandse overheid erkent sindshetmiddenvandejaren
tachtighetbelangvanverbredingvandebesluitvorming overwetenschapentechnologie.In1984presenteerde deMinistervan
OnderwijsenWetenschappendebeleidsnota "IntegratievanWetenschapenTechnologie indeSamenleving".Hierinwerd eenvisie
uiteengezet opdeproblematiekvanwederzijdseaanpassingvanwetenschap,technologieensamenleving.Goedeafstemming enwisselwerkingtussenonderzoek,publieksvoorlichting, maatschappelijke
opinievorming enbesluitvormingwerdenalsnoodzakelijkbeschouwd
vooreensuccesvolleintegratie.Metbetrekkingtotverbreding
vanbesluitvorming overwetenschapentechnologieverwoorddede
IWTS-notahetregeringsstandpunt alsvolgt."Deregeringachthet
noodzakelijkdatdecontextwaarinbesluitvorming overwetenschap
entechnologiezichafspeeltwordtverbreed,opdatbetergeanticipeerdkanwordenopdedaaraanverbondengevolgenvoordesamenleving.Dieverbreding geldt deinhoudelijke aspectenwaaraan
aandachtwordtbesteed endeparticipatievanbetrokkenen"(MinisterievanO&W, 1984: 5 ) .
BesprekingvandeIWTS-nota inhetparlement leidde,inseptember 1986,totdeoprichtingvandeNederlandse Organisatie
voorTechnologischAspectenonderzoek (NOTA)endeStichtingvoor
Publieksvoorlichting overWetenschap enTechnologie (PWT).De
NOTA initieertenfinanciertverscheideneTA-activiteiten.Zij
laatonderzoekuitvoerendooruniversiteiten enandereonderzoeksinstellingen,organiseertworkshops,conferentiesenandere
discussiebijeenkomsten.DeNOTAprobeert zoveelmogelijkmaatschappelijkeorganisatiesbijhetdebatovertechnologische ontwikkelingentebetrekken.Opbasisvandeonderzoeksprojectenen
discussie-activiteiten schrijftdeNOTArapportagesaanhetparlement,haarbelangrijkste opdrachtgever.
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Debelangrijkste TA-projectenwaaraan deNOTA de afgelopen
jarenheeft gewerkt zijn:telecommunicatie, informatisering van
decollectieve sector,biotechnologie, preventievanafval en
emissie,endefensietechnologie (Nederlandse, 1990).Voor de
landbouwsector zijnvooraldeTA-activiteiten ophet terreinbiotechnologie interessant (zieookhoofdstuk7 ) .
Naast deNOTA zijnerookandere instellingen dieTA-activiteitenuitvoeren.Opverschillendeuniversiteitenworden,aldan
niet opverzoekvanNOTA,TA-studiesverricht. Ookhet StudiecentrumvoorTechnologie enBeleid (STB)vanTNOheeft eenruimeervaringmet TA-onderzoek.
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6. HETBELANGVANTAVOOR DELANDBOUW

6.1 Inleiding
Ooktenaanzienvan landbouwtechnologiebestaat erbehoefte
aanverbredingvandebesluitvorming overtechnologischeontwikkeling (zieVanderHeeretal.,1991).Technology assessment kan
eenbelangrijkrolspelenbijdeverbredingvanhet landbouwtechnologiebeleid, dooraantegevenwatdepositieveennegatieve
effectenzijnvaneennieuwetechnologieenhoeverschillende
groepenindemaatschappij daaroveroordelen.Indezeparagraaf
wordtdenoodzaakvanTA-studiesalsonderdeelvanhet landbouwtechnologiebeleiduitgewerkt.

6.2 Technologischevernieuwing indelandbouw
IndeNederlandse landbouwheeft technologische ontwikkeling
altijdeenbelangrijkerolgespeeld.Technische innovatie,inde
vormvannieuwemachines,kunstmest,bestrijdingsmiddelen,veredelingstechnieken,enz.,heeftvooreenzeergrootdeelbijgedragenaanhetsuccesvandeNederlandse landbouw,vooralnade
TweedeWereldoorlog.Detechnologischeontwikkeling indelandbouwheeftechterookeenaantalnegatievegevolgenmet zichgebracht.Dehogeproduktiviteitindeplantaardigeproduktiewordt
vaakalleenbehaaldbijeenaanzienlijke inzetvanlandbouwchemicallën,wat totvervuilingvandebodemenhetgrond-enoppervlaktewaterheeft geleid.Indedierlijkeproduktiehebbenmoderneproduktiemethodengeleidtoteenaanzienlijkoverschot aan
mest,datvervuilingvangrondenwaterveroorzaakt.Eenander
probleemdat samenhangtmetdeproduktiviteitsontwikkelingishet
overschot aanbepaaldelandbouwprodukten indeEG.Dezeoverschottenkunnenvaakalleenmetaanzienlijkesubsidiesopde (wereld)marktwordenafgezet.Ditbrengtonderanderehogekosten
voordeEGmetzich.
Oplossingenvoordezeproblemenwordenvooralgezochtin
aanpassingvandehuidigetechnologieeninontwikkelingvan
nieuwetechnologie,zoalsinformatietechnologie enbiotechnologie.Viadeinzetvaninformatie-technologie zouhet landbouwproduktieprocesbetergestuurdendekwaliteitbetergecontroleerd
kunnenworden.Met deinzetvanbiotechnologie zoumenhetproduktieprocesbeterkunnenbeheersenenbeterkunnenafstemmen op
dewensenvandegebruiker;nieuweafzetmarktenvoor landbouwproduktenzoudenkunnenwordengevonden,enmilieuproblemen zouden
kunnenwordenopgelostofvoorkomen.
Dezenieuwetechnologieënkunnenzelfweernieuweproblemen
oproepen.Biotechnologie zoukunnenleidentotnieuwemilieuproblemen,bijvoorbeeldbijhetongecontroleerd loslatenvangemodi21

ficeerdeorganismen,oftotverliesvangenetische diversiteit.
Het zoukunnenleidentotverliesvanwerkgelegenheid (alsgevolg
door substitutieprocessen indeverwerkende industrie),oftot
grotereafhankelijkheidvanboerenenconsumenten.Verderkan
biotechnologiedeintegriteitvanhetdierschaden.Ookinformatietechnologiekanleidentotverliesvanwerkgelegenheid, tot
structuurveranderingen, entotafhankelijkheid.Daarnaastkanmen
met eennieuwetechnologiedegrenzenvandegangbareethiek
overschrijden,zoalsinhetgevalvangenetischemodificatievan
dieren.
Bijdeverbredingvanhetdraagvlakvoor landbouwtechnologiebeleid iseenbelangrijke rolweggelegdvoordeconsument (of
deconsumentenorganisaties).Deconsument inNederlandenandere
Westeuropeselandenkijkt steedskritischernaarzijndagelijks
voedsel.Daarbij gaathetnietalleenomdekwaliteitsaspecten
vanhetvoedingsmiddel zelf,intermenvanveiligheid envoedingswaarde,maarookomdemanierwaarophetvoedingsmiddelgeproduceerdwordt.Produktiemethoden indelandbouwenindevoedingsmiddelenindustrie blijkenbelangrijke criteriatezijnwaaropdekwaliteitvanvoedselwordt beoordeeld.Dehogereeisendie
consumentenaanhunvoedselstellenblijkennogbelangrijkerte
wordenvoordelandbouwnude (coöperatieve)verwerkendeindustrieoverstaptvaneengrondstof-georiënteerdenaareenmarktgeoriënteerde strategie (zieVanDijkenMackel, 1991).
Dekritischeropstellingvandeconsument (ofvandemaatschappij alsgeheel)leidtertoedatdetechnologischevernieuwing indelandbouw endeagro-industrieniet onvoorwaardelijk
voortkangaan.Technologie-ontwikkelaars, ofditnuonderzoekers
inoverheidsdienst zijnofbedrijvendiehunproduktieproceswillenvernieuwen,moetenzichrealiserendathunwerkmaatschappelijkeeffectenmet zichmeekanbrengen,dieverschillendworden
beoordeeld.Deacceptatievantechnologischevernieuwinghangt
medeafvandemaatschappelijkewaarderingvoordepositieve en
negatieveeffecten.
ViaTA-studieskanmenduidelijkheid krijgenoverdemogelijkeimplicatiesvannieuwelandbouwtechnologie enoverdebeoordelingvandieimplicaties doormaatschappelijke groepen (inclusiefdelandbouworganisaties zelf).DeresultatenvandeTAstudieskunnenvervolgens dienenalsinputvoordediscussiesen
besluitvorming overhet landbouwtechnologiebeleid.

6.3 TAenhet landbouwtechnologiebeleid
BeleidsmakersvanhetMinisterievanLandbouw, Natuurbeheer
enVisserij diebetrokkenzijnbijdebesluitvorming rondhet
landbouwtechnologiebeleid, erkennensindseenaantaljarenhet
belangvanTA-studiesvoordelandbouw.Metdeveranderingen in
delandbouw (eindeaandeproduktiegroei,meernadrukopmilieu
enkwaliteit)verschuivenookdeprioriteiten inhet landbouwtechnologiebeleid.Maatschappelijkebezorgdheid overeffectenvan
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technologischeontwikkeling Indelandbouwleidttotdeerkenning
dat enkelstimuleringvantechnologischonderzoeknietvoldoende
is.Tegelijkertijdmoethetonderzoeknaarmaatschappelijkeaspectenopgestartworden,teneersteomeventueelnadeligeeffectenvroegtijdigtekunnenopsporenenvoorkomen,tentweedeom
bijdesturingvantechnologischeontwikkeling zoveelmogelijk
aantesluitenbijmaatschappelijkewensen.
Inhaar"MeerjarenvisieLandbouwkundig Onderzoek 1991-1994"
wijdtdeNRLOvoorheteersteenparagraafaanTA.DeNRLOpleit
voormeeraandachtvoorsociale,ethische,ecologische enmaatschappelijkegeyolgfin.yannieuwetechnologieën,blnnëiThetreguliereTandbouwkundigonderzoek,alsmedevoorspecialeprojecten
(Nationale, 1990:159).Dezeaanbevelingen zijnuitgewerkt inhet
"BeleidsplanWetenschapenTechnologie 1991-1994",vanhetMinisterievanLNV.Deministeronderstreept daarinhetbelangvanTÂ
voorhettechnologiebeleid. "Hetdoel (vanTÀ)isverbeteringvan
deeffectiviteit endeefficiëntievanhet technologiebeleid
door:hetbevorderenvanevenwichtigebesluitvorming overtechnologischeontwikkeling;betereafstemmingvanvraagenaanbodvan
technologischeontwikkeling; enverbeteringvanhet draagvlak
voortechnologischeontwikkeling." (MinisterievanLandbouw,
1992:67)DetoegenomenaandachtvoorTÂkomtonderanderetot
uiting ineennieuwTA-onderzoekprogramma datdeDirectieWetenschapenTechnologievanhetMinisterie insamenwerkingmetde
NRLOheeftopgezet,enwaarvoorindejaren 1993-1995circa
1,3miljoenguldenbeschikbaaris (idem,blz.68).
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7. NEDERLANDSE TA-STUDIES VOOR DE
LANDBOUW
7.1 Inleiding
HoewelTÂeenbelangrijke functiekanhebbenbijdeformuleringvanhetlandbouwtechnologiebeleid zijnertotnunogweinig
TA-studiesvoorlandbouwuitgevoerd.Ditheeftverschillendeoorzaken.TAiszelfeenvrijnieuwonderzoekmodel,endaninhet
bijzonderdebredebenadering zoalsdiehierbovenistoegelicht.
Daarnaastwordt denoodzaaktotverbredingvanhet technologiebeleidnogmaarsindskortetijdinbrederekringonderkend.Bovendienbestaaterslechtsgeringewetenschappelijkewaarderingvoor
TA-studies.DezelaatsteoorzaakwordtdoorHavlicek (1990)toegelichtvoorTA-studiesophetterreinvanbiotechnologie.
Daternogweinigeconomischenander sociaal-wetenschappelijkonderzoekisverrichtnaardeeffectenvantoepassingvan
biotechnologieheeftvolgensHavlicek (1990)devolgendeoorzaken.Teneersteisereengebrekaanfondsenenandereprikkels
omdergelijkonderzoekuittevoeren.Tentweedebestaat ereen
grotekloofinonderzoeksmethoden enaandachtsgebieden tussen
natuurwetenschappers diebiotechnologischonderzoekdoen,ende
socialewetenschappers diedeeffectenvanbiotechnologiebestuderen.Ditwordtnogversterkt doorcommunicatieproblemen tussen
detweewetenschappelijke gemeenschappen.Tenderdekanhetgebrekaanstatistische informatieoverbiotechnologischeontwikkelingenenhetexantekaraktervanheteffecten-onderzoekdergelijkonderzoekvooreconomenenanderesocialewetenschappers
minderaantrekkelijkmaken.Tenvierdekunnensocialewetenschappersafgeremdwordendoordesceptischehoudingvande (universitaire)gemeenschapvansocialewetenschappers tenaanzienvandit
soortmultidisciplinair onderzoek.Metdezebeperkingenmoetmen
bijhetopzettenvanTA-studiesophetterreinvan landbouwtechnologierekeninghouden.
HiermeeisnietgezegddatalleonderdelenzoalsdieidealiterineenTA-procesaandeordekomenvolledignieuwzijn.Er
wordenalveellangerstudiesverricht diealseenonderdeelvan
eenTA-proceskunnenwordengezien,zoalsonderzoeknaardeeconomischeeffectenvaneennieuwetechnologie,ofonderzoeknaar
milieu-effecten.Bijdezestudiesginghetechtermeestalomenkelvoudigeeffecten,waarbijdenadrukvaaklagopeconomische
aspecten.BijTAgaathetjuistommeervoudige en/of indirecte
effecten,waarbij deeconomischeanalysealleeneenonderdeelis.

7.2 BijhetLEI-DLOuitgevoerde studies
DeTA-studiesdiebijhetLEI-DLO zijnverricht zijnvaak
enkelvoudige studies,indezindat zeslechtéénofenkeleas24

pectenvaneennieuwetechnologiebehandelen.EenvolledigTAproceswaarbijallezesstappenwordendoorlopenisbijhetLEIDLOnognietuitgevoerd. Indezeparagraafwordenenkele studies
besprokenvanLEI-DLO-medewerkers,diealseenTÂ-studiekunnen
wordenbeschouwd.
Insommige studiesstaatdetechnologische ontwikkelingen
demogelijketoepassingencentraal,zoalsinhetonderzoeknaar
telecommunicatienetwerken indebloemisterij (Alleblasetal.,
1990),ofhetonderzoeknaardemelkrobot (Prickaerts).Vaak
wordt onderzoekgedaannaardeeconomische effecten,zoalsinhet
onderzoeknaardeeffectenvanBSTopdeNederlandse zuivelsector
(DeHoopetal.,1988).Milieu-aspectenkrijgenooksteedsmeer
aandacht,zoalsindestudienaarhetmilieu-effectenvanBST
(DaatselaarenDeHoop, 1988),endestudievanHoogervorst en
VanOnna (1991)naardemogelijkhedenvanbiotechnologievooreen
schonerelandbouw.Overbeek (1992)heeftonderzocht inwelkemate
opmelkveehouderijbedrijven informatietechnologiewordt toegepast,enwat demogelijkeeffectenzijn.Samenmet deNRLOheeft
hetLEI-DLO,inopdrachtvandeWetenschappelijkeRaadvoorhet
Regeringsbeleid, onderzoekgedaannaarhetNederlandse landbouwtechnologiebeleid (VanderMeeretal.,1991).VanCasteren
(1992)heefteeninventarisatie gemaaktvanTA-activiteiten in
Duitsland enenkeleandereEuropeselanden.

7.3 Anderelandbouw-TA-studies
HierwordeneenaantalpublikatiesopgesomdvanTA-studies
diedelandbouwtechnologie alsonderwerphadden.Dezelijstis
nietuitputtend,maargeeftweldebelangrijkstestudies.
DeNationaleRaadvoorhetLandbouwkundig Onderzoek (NRLO)
iseenbelangrijkorgaanvoorstudiesnaarnieuwe ontwikkelingen
inhet landbouwkundig onderzoekennaardemaatschappelijkeaspectenvannieuwetechnologieën.Overigensgaathet indezestudiesvaakomsignaleringvanbepaaldemaatschappelijke aspecten,
zonderdezezelfindetailteonderzoeken.VoorbeeldenvandergelijkeTA-studies zijndoordeNRLOzijn:"NeveneffectenAutomatiseringMelkveehouderij"(NRLO-rapport 89/20), "Kwekersrecht en
Octrooirecht inrelatietotgenetischemanipulatiebijplanten"
(NRLO-rapport 89/24), "Introductievantransgeneplanteninhet
milieu" (NRLO-rapport 89/7),"Informatietechnologie inland-en
tuinbouw:eenprogrammeringsstudie naardebehoeftenaansociaaleconomischonderzoek" (NRLO-rapport 91/3).
EriseengrootaantalTA-studiesvantechnologieëndievoor
delandbouwbelangrijkzijn,buitendetraditionele onderzoeksinstitutenvoordelandbouw (LUWofDL0-instituten)uitgevoerd.
WaarhetTA-studiesnaarbiotechnologiebetreftheeft deNOTAeen
belangrijke initiërende rolgespeeld.NOTA-rapportenoverbiotechnologiebetroffendeimplicatiesvoordemelkveehouderij
(Bijman, 1990),deethischeaspectenvantransgenedieren (Ver-

25

boog etal.,1990),endeoctrooieringvandierenendierlijkmateriaal (Enzlngetal.,1990;VanDamenSterrenberg, 1991).
Ophetterreinvanlandbouwenblotechnologiewordenookaan
deUniversiteitvanAmsterdam (UvA)endeVrijeUniversiteit Amsterdam (VUA)TA-studlesgedaan,waarbijdenadrukligtopeffectenInenvoorontwikkelingslanden.AandeUniversiteitvanAmsterdamdoenmedewerkersvandeVakgroep internationaleBetrekkingenenVolkenrecht,onderleidingvanhoogleraarJunne,onderzoeknaardeeffectenvanbiotechnologie opdehandelIn(tropische)landbouwprodukten (zieonderandereJunneetal., 1987).
Ruivenkamp (1989)gaatInzijnproefschriftuitgebreid Inopde
veranderingen Indeagro-industriëleproduktleketendiehetgevolg zijnvandeInvoeringvanbiotechnologie.Bijgenoemdevakgroepwordtookhettijdschrift Biotechnology
and Development
Monitor geproduceerd,waarinverslagwordt gedaanvanhetonderzoeknaarendetoepassingenvanblotechnologieInontwikkelingslanden,endemogelijkeeffecten.
AandeVrijeUniversiteithoudenmetnameonderzoekersvan
deWerkgroepBiologieenSamenleving,onderleidingvanBunders,
zichbezigmettoepassingenvanbiotechnologie IndelandbouwIn
ontwikkelingslanden.Publikatiesvanmedewerkersvangenoemde
werkgroep gaanonderandereoverblotechnologieendewereldvoedselproduktle (Sarinketal.,1988)enbiotechnologievoorkleine
boerenInontwikkelingslanden (Bunders,1990;BundersenBroerse,
1992).
Onderzoekersvanandereuniversiteitenhebbengekekennaar
detoepassing eneffectenvaninformatietechnologie.Overbeek
(1988),indertijdverbondenaandeLandbouwuniversiteit Wageningen,heeft onderzoekgedaannaartoepassingenvan automatisering
indeland-entuinbouw.FrouwsenVanderPloeg (1988),ookverbondenaandeLandbouwuniversiteit, hebbeneenagrarisch-sociologischeanalysegeschrevenvandeautomatisering inland-entuinbouw.TenHornenOppedijkvanVeen (1990),vandeTechnische
UniversiteitDelft,hebbengekekennaartoepassingvantelematica
indeglastuinbouw inhetWestland.
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Bijlage UITWERKING VANDEONDERDELENVAN EENTA-PROCES

Inhethiervolgendewordendeverschillende stappenvaneenTAprocesvoor decasestudie "genetischgemodificeerdeaardappelen"uitgewerkt.
Deverschillende onderdelenvaneenTA-studie zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Probleemdefiniëring.
Analysevan technologische ontwikkeling.
Analysevan effecten.
Analysevan besluitvorming.
Discussie over resultatenvananalyses.
Opstellenvan scenario's en/ofopties.

1.

Probleemdefiniëring

Welkepositieveennegatieveaspecten zijnverbonden aandeontwikkeling entoepassingvangenetisch gemodificeerde aardappelen?
Welke zijndepositieve ennegatieve gevolgenvande ontwikkeling
entoepassingvangenetische gemodificeerde aardappelenvoor consumenten« voorboeren,voorhetmilieu,voor deoverheid, e t c ?
Welkeveranderingen zoudeoverheid eventueel inhaarbeleid ten
aanzienvangenetischgemodificeerde aardappelenmoeten doorvoeren?
Vanuit consumentenorganisaties bestaat ereenconcretevraag naar
deveiligheidvoor deconsument diegenetischgemodificeerde aardappelen
eet.Bijmilieu-organisaties bestaat ereenconcretevraag naar demilieu-aspectenvangenetischgemodificeerde aardappelen.De overheid zit
met devraag ofzijdeontwikkelingvan genetischgemodificeerde aardappeleneventueel zoumoetenbijsturen,ofdat zijhetwettelijkkader
waarbinnen toepassing plaatsvindt moetuitbreiden ofveranderen.Nog
niet duidelijk isofookanderemaatschappelijke organisaties (bijvoorbeeldboeren-organlsaties)met eenconcretevraag zittenomtrent deze
ontwikkeling.
DezeTA-studieheeft devolgendefuncties:
meer Informatieverschaffen aanallebetrokkenen;
beoordelingvandeontwikkelingvanuit het perspectiefvandeconsument;
beoordelingvandeontwikkelingvanuit het perspectiefvan de
boer;
beoordelingvan deontwikkelingvanuit het perspectiefvanhet
milieu;
bespreking vanderesultatenvandeanalysesmet betrokkenen;
inventariserenvandewensenvan "consument", "boer"en "milieu"
tenaanzienvanhet overheidsbeleid;
aangevenwaarmogelijkheden liggenvoorhet optimaliserenvan
overheidsbeleid.

32

2.

Analysevantechnologische ontwikkeling

Bijhet technologischverkennenkijkenwenaar dehuidigeentoekomstige ontwikkelingen ophet terreinvan genetischemodificatievan
aardappelen.Onderzoeksvragenhierbij zijn:
Wat isdehuidige standvan de techniek?
Wat isdedominanteontwikkelingsrichting inde techniek?
Welke technische doorbrakenworden indenabije toekomst verwacht?
Waar liggendebelangrijkstebarrières indetechnologische ontwikkeling?
HoeverhoudendeNederlandse ontwikkelingen zichmet die inhet
buitenland?
Bijhetverkennenvande "sociaal-technische kaart"kijkenwe naar
demaatschappelijke contextwaarindetechniek ontwikkeldwordt.Onderzoeksvragenhierbij zijn:
Welkeactoren (onderzoekers,bedrijven,overheden)zijnbetrokken
bijdetechnologische ontwikkeling?
Welke (internationale)alliantiesvan actorenkunnenwordenonderscheiden?
Welke doelenstrevenzijnaen/ofwelkebelangen vertegenwoordigen
zij?
Wat ishet overheidsbeleid metbetrekking tot de technologische
ontwikkeling?

3.

Analysevan effecten

Hier zullenwekijkennaarwat depositieve ennegatieve effecten
zijnvandetoepassingvangenetisch gemodificeerde aardappelen.Onderzoeksvragenhierbij zijn:
Welke zijndeeconomische effectenvoorboeren,voor consumenten,
envooranderebetrokkenen? Hoeisdeverdelingvan lustenen lasten?
Welke zijndeeffectenvoor de structuur enmachtsverhoudingen in
de produktieketen?
Welke zijndeeffectenvoorhetmilieu?
Welke zijndeeffectenvoorhet overheidsbeleid?
Welke andereeffectenwordenverwacht?

4.

Analysevan besluitvorming

Hierbekijkenwe inwelkebesluitvormingsforawordt beslist over
detechnologische ontwikkeling, eninwelke foradeeffecten aandeorde
komen.Onderzoeksvragenhierbij zijn:
Inelkebesluitvormingsforawordt overdetechnologische ontwikkelingbeslist?
Welke actorenzijndaarbij aanwezig, enwelkeniet?
Hoe isdemachtsverhouding tussendeactorenindeze fora?
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Hoebelangrijkzijndezeforavoorhetbepalenvanderichtingvan
detechnologische ontwikkeling?
Inwelkebesluitvormingsforakonende (toekomstige)effectenaan
deorde?
Welkeactorenzijndaarbijaanwezig•enwelkeniet?
Hoebelangrijkzijndezeforavoordebeoordelingvandeeffecten?
Welkemaatregelenwordendoordeverschillende foravoorgesteld
tenaanzienvandeeffecten?

3.

Discussieoverresultatenvananalyses

Deresultatenvandevoorgaandeanalyseswordenmet verschillende
actorenenbetrokkenenbesproken.Actorenzijnzijdiezichdirectmet
detechnologischeontwikkeling bezighouden (bijvoorbeeldbedrijven,onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten).Betrokkenen zijnzijdiemet
deeffectenvandetechnologischeontwikkeling geconfronteerdworden.
Uitdezebespreking zalnaarvorenkomen:
hoeverschillendeactorenenbetrokkenendetechnologische ontwikkeling beoordelen;
welkewijzigingen zij indetechnologische ontwikkeling zouden
willenzien;
welkestrategiezijvolgenomdezewijzigingen tebereiken;
welkeveranderingvanoverheidsbeleid zijwensen;
welkestrategie zijvolgenomhetoverheidsbeleid teveranderen.

6.

Opstellenvanscenario'sen/ofopties

Opbasisvanderesultatenvandeanalysesenvandebesprekingen
zullenweverschillende scenario'sopstellenvoor detoekomstige ontwikkelingvangenetischemodificatievanaardappelen.Deverschillen indezescenario'swordenbepaald doordeactiviteitenvanverschillendeactorenenbetrokkenen.Ookwordenverschillende optiesgepresenteerdvoor
hetstrategischtechnologiebeleid vanverschillende actoren,inhet bijzonderdeconsumenten.Dezeoptieswordenuiteraard opgesteld inoverleg
met derelevanteactorenenbetrokkenen.
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