
Schriftelijke vragen van Sander van Diepen (D66) aan het college van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over het Nationaal Centrum 

voor Wetenschapscommunicatie (ingediend: 1 september 2022) 
 

Wetenschap maakt ons leven gezonder, beter en interessanter. Het is belangrijk om die verworven 

wetenschappelijke kennis publiek breed te delen. Want hoewel het vertrouwen in de wetenschap hoog is, 

staan tegelijkertijd wetenschappers dagelijks onder vuur. Eerder dit jaar benadrukte minister Dijkgraaf 

(OCW) daarom bij een lezing in Leiden: “Als we willen dat meer mensen inzien hoe belangrijk het is om 

kennis te vergroten, dan moeten we de kloof tussen wetenschap en samenleving verkleinen.” Daarvoor 

kondigde hij in mei plannen aan voor een Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie1. Dit jaar is 

Leiden European City of Science. In de gehele stad worden dagelijks activiteiten ondernomen waarin 

wetenschappers in de wijken bruggen slaan tussen wetenschap en bewoners. Met al die vergaarde 

ervaring is er geen betere plek voor de komst van dit centrum dan in kennisstad Leiden.  

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Diepen (D66) het College van 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Is het College bekend met het voornemen van het ministerie van OCW om een Nationaal Centrum 

voor Wetenschapscommunicatie op te zetten?  

 

2. Hoe verloopt het proces naar de locatie waar dit centrum gevestigd wordt?   

 

3. Deelt u de ambitie om het Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie naar Leiden te 

halen? Zo ja, op welke wijze wordt momenteel bij het ministerie van OCW deze wens vanuit Leiden 

uitgesproken?   

 

4. Is het college in gesprek of bereidt om in gesprek te gaan met de Universiteit Leiden om samen te 

werken in het aantrekken van dit aanstaand landelijk centrum?  

 

5. Welke bijdrage kan de vestiging van dit centrum betekenen voor de positie van Leiden als 

kennisstad?  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/nederland-krijgt-nationaal-centrum-voor-
wetenschapscommunicatie  
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