
 Zienswijze en Bezwaar van De Gentechvrije Burgers.    

Bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen 5 ontwerpbeschikkingen.Vóór 28 mei 2015 opsturen naar: De staatssecretaris van 
IenM, Mevr. W. Mansveld, T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Alle velden invullen, anders niet 
geldig. 

 

 

Lelystad, 09-05-‘15 
 
Geachte staatssecretaris, 
 
Wij maken bezwaar tegen de volgende 5 ontwerpbeschikkingen: 

 
Vergunningsaanvragen 
 
Op 12 november 2014, 8 december 2014, 16 december 2014 en 22 december 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AMC), te Amsterdam, 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, te Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Groningen, te Groningen en de Stichting 
International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam, te Rotterdam, vergunningaanvragen op grond van het 
Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van 
genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 
14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. 
Op 24 maart 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het 
milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk 
IM-MV 15-002.De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb 
ischemie. Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. 

Wanneer men genetisch gemanipuleerde organismen eenmaal in het milieu heeft losgelaten, dan is het 
niet meer mogelijk deze beslissing terug te draaien. De in het milieu gebrachte  gentech organismen 
kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van het milieu, van de mens, het dier en de plant. Het is 
mogelijk dat GMO's mede verband houden met Agrobacterium & Morgellons Disease. Vooral laboranten 
en boeren moeten beducht zijn voor besmetting.  

Wij ondersteunen de zienswijzen/openbrieven/bezwaren van De Gentechvrije Burgers, (The European GMO-free 
Citizens) onafhankelijk Europees Consumentenplatform in te zien via  www.gentechvrij.nl/been.html en 
www.gentechvrij.nl/bz.html en verstuurd per post. 

 

     Naam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Straat PC    plaats   Datum Handtekening 
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