
PERSBERICHT van de Gentechvrije Burgers uit Lelystad. 
     Woensdag 13 april 2011. 

 
 
Geachte dames en heren van de pers, 
 

Betreft: Blijft de opgewekte Phytophthora infestans besmetting 
beperkt tot het proefveld? 
 
 

Te uwer informatie: 
 
De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform, hebben een 
bezwaarschrift gestuurd naar het ministerie van IenM vanwege geplande 
kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde consumptie- en 
fabrieksaardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans. 
Kenmerk PorM/RB IM 10-006. 
 
Daartoe infecteert men het proefveld met opzet met Phytophthora infestans (anders 
kan men niet testen of de gentech aardappelen inderdaad bestand zijn tegen 
Phytophthora infestans, een schimmel.) 
Van schimmels is bekend dat zij zich kilometers kunnen verspreiden. Dat kan 
gebeuren door de wind, insecten of door vogels en dieren. 
De werkzaamheden zouden plaatsvinden in de gemeenten: 

 
- Borger -Odoorn, in de omgeving van Valthermond; 

- Lelystad, in de omgeving van Lelystad; 

- Wageningen, in de omgeving van Wageningen; 

- Venray, in de omgeving van Vredepeel; 

- Binnenmaas, in de omgeving van Westmaas. 

103 mensen hebben onze bezwaren ondersteund. Wij hebben op 10 
april 2011 beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 82 
mensen en Stichting VoMiGEN uit Rotterdam, die ons hebben 
gemachtigd. Er komen nog steeds machtigingen binnen. 

Een aantal Gentechvrije Burgers heeft ethische bezwaren tegen gentech. 



Wij verwijzen dan ook naar de preambule van de EU richtlijn, waarin wordt 
gesproken over: 
 
(9) De eerbiediging van de ethische beginselen die in een lidstaat worden erkend is 
bijzonder 
belangrijk; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen wanneer 
GGO's doelbewust worden geïntroduceerd of in de handel worden gebracht als 
product of in producten. 
DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of 
genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:NL:PDF 
 
 
Verder maken we bezwaar tegen antibioticumresistentiegenen die bij deze proeven 
gebruikt worden. De mogelijke aanwezigheid van het nptIII gen in deze gentech 
aardappelen zou er voor kunnen voor zorgen dat dit gen door HGT naar micro-
organismen kan worden overgedragen. Daardoor zou het antibioticum (m.n. 
amikacine) dat o.a. het laatste redmiddel bij TBC is, op termijn niet meer 
toegepast kunnen worden. De EU verbiedt deze genen dan ook en het wordt 
tijd dat Nederland de RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD volledig implementeert. 
 
 
103 Mensen en stichting VoMiGEN uit Rotterdam hebben onze bezwaren 
ondersteund. Wij hebben op 10 april beroep aangetekend bij de Raad van State 
samen met 82 mensen en Stichting VoMiGEN, die ons hebben gemachtigd. 

Alles over ons bezwaar kunt u vinden op:  

http://www.gentechvrij.nl/aarddlo.html   
 
Vrriendelijke groet, 
 
Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, (spokeswoman of the 
European GMO-free Citizens) 
Donaustraat 170 
Lelystad 
0320 258421 
www.gentechvrij.nl  
 
Sign my petition at/Teken ook onze on-line petitie op http://gentechvrij.petities.nl  
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