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Bijlage(n)

Bij deze wil ik u mededelen dat ik uw programmavoorstel ‘Non-alimentaire
zoönosen’ heb goedgekeurd. Ik ga er vanuit dat uw programma bij zal dragen aan
het verkrijgen van nieuwe inzichten maar ook zeker het implementeren van
bestaande en nieuwe kennis om de gevolgen van non-alimentaire zoönosen te
beperken. Ik steun van harte de door u gekozen prioriteiten, het ontwikkelen van
interventies gericht op het terugdringen van besmettingsbronnen of overdracht en
het verbeteren van de behandeling. Met u ben ik van mening dat versterking van
de samenwerking tussen het humane en veterinaire veld van groot belang is en ik
verwacht dat dit programma daar, vooral ook op het gebied van onderzoek, een
belangrijke bijdrage aan zal leveren.

Voor de uitvoering van het programma is € 17.000.000 beschikbaar. De jaarlijkse
verdeling van de middelen is als volgt : 2013: € 300.000, 2014: € 1.400.000,
2015 € 2.800.000, 2016 € 3.300.000, 2017 € 3.300.000, 2018 € 3.200.000, 2019
€ 2.700.000.

Verder zal het niveau voor het aangaan van verplichtingen in 2013 verhoogd
worden met € 300.000 (conform uw verplichtingenraming voor dat jaar).Voorts
verzoek ik u in de eerstvolgende (voortgangs)rapportage dit programma zowel
inhoudelijk als financieel op te nemen. Ik zal het uitgaven- en het
verplichtingenplafond verhogen en u ontvangt een aanvullend schrijven op mijn
brief d.d. 19 december 2012 (kenmerk PG/]FB 3148573) inzake de goedkeuring
van de begroting en het jaarplan 2013. Tevens zijnde werkafspraken planning &
control VWS, NWO en Zon Mw van toepassing.

Ho gachtend,
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