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Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGAN-DAD / 16017128

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), de zienswijze toekomen van de Raad voor Dieraangelegenheden
(RDA) over "One Health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen". De
zienswijze is op 8 februari 2016 gepubliceerd op de website van de RDA
( h t t p : / / w w w , rda. nl/nieuws/^.
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In deze zienswijze onderscheidt de RDA een aantal voor de One Healthbenadering relevante waarden. In de One Health-benadering wordt de samenhang
benadrukt tussen mens, dier en ecosysteem. Antibioticaresistentie en zoönosen
zijn bekende voorbeelden waar de One Health-benadering op van toepassing is.
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Voor het afwegingskader heeft de RDA zich de volgende vraag gesteld:
"Hoe kan met behulp van een One Health-benadering op transparante en
evenwichtige wijze het geheel van belangen van mens, dier en ecosysteem
worden afgewogen?" De Raad heeft als antwoord op deze vraag een leidraad
opgesteld die goede handvatten geeft voor de beoordeling van onderwerpen in het
kader van One Health en voor het afwegen van handelingsopties. De waarden die
in de zienswijze worden genoemd, zijn vanzelfsprekend niet nieuw in de discussie
over One Health, maar worden in de zienswijze expliciet benoemd. Het benoemen
van deze waarden in een beleidsbeslissing maakt het proces transparanter. Dit
kan zowel helpen in de afweging rondom een beslissing, als bij het betrekken van
stakeholders, als in de communicatie met de samenleving of sector over deze
beslissing.
Wij zullen dit afwegingskader gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen van
onderwerpen in het kader van One Health.

'Martü4Wan Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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