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Geachte heer Plasterk,

Krachtenbundeling is voor de Nederlandse kenniseconomle een voorwaarde
om de internationale concurrentle aan te kunnen, zeker in het huldige
tijdsgewricht. De 3TU.Federatie zet met nadruk in op deze
krachtenbundeling voor technisch-wetenschappelijk onderwijs, onderzoek
en valorisatie In onderlinge samenhang. Dat is noodzakelijk omdat de
technisch-wetenschappe ijke sector de motor van de Nederlandse
kenniseconomie Is.

In uw begroting noemt u de krachtenbundeling van de 3 TU’s één van de
twee gebleden waarop u inzet voor het WO. Daarom constateren we met
teleurstelling dat u de structurele middelen, die u voor 2009 en 2010 voor
de 3TU.Fedei-atle in uw strategische agenda had opgenomen, heeft
geschrapt. Deze bezuinigingsoperatie is niet alleen een verrassing voor
ons, maar vooral slecht voor de technisch-wetenschappelijke sector.

De 3TU.Federatie is van plan verder in te zetten op de versterking van
deze sector in Nederland. De komende periode gebruiken we om onze
plannen zo goed mogelijk uit te voeren in de gewijzigde omstandigheden
en nemen we het initiatief In de discussle over sectorregie. Wij hopen van
u daarvoor de benodlgde ruimte te krijgen en vanaf 2011 weer te mogen
rekenen op de structurele financiele middelen die u voor de 3TU.Federatie
heeft gereserveerd.

Wij voelen ons In onze ambities gesteund door de ‘motie Hamer’, die
unaniem In de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin wordt nog eens
bevestigd dat Nederland de ambitie moet hebben om op onderwijs- en
wetenschapsgebied tot de mondiale top S te behoren. Een afschrift van
deze brief wordt verzonden aan uw ambtsgenoot van Economische Zaken
en aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
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