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In uw persagenda staat o.a. het volgende: 

10 april 2012 

15.15 uur 

Zitting over de vergunning die de minister van I&M heeft verleend aan Intervet International B.V. uit 
Boxmeer. De vergunning maakt het mogelijk om in het kader van een veterinair onderzoek veulens 
een genetisch gemodificeerde bacterie toe te dienen. De vaccinatie moet voorkomen dat de veulens 
ziek worden van de R equi infectie. Een inwoonster uit Lelystad is het niet eens met de vergunning. 
Volgens haar zijn de gevolgen van deze proeven voor mens en milieu met genetische gemodificeerde 
organismen op de lange duur onbekend. Daarom had de minister de vergunning niet mogen verlenen, 
aldus de vrouw. Dit is de tweede zitting. De Raad van State heeft de zaak eerder op 3 oktober 2011 
op zitting behandeld. (zaaknummer 201011273/1) 

Volgens mij is deze tekst bezijden de waarheid. 

Mag ik u er op wijzen, dat ik gemachtigd ben door een aantal stichtingen, een burger(es) kan sinds de 
afschaffing van de Actio Popularis, maar in zeer summiere gevallen belanghebbende zijn, zoals u 
weet. En een inwoner(ster) uit Lelystad kan zodoende helaas geen beroep meer aantekenen tegen 
een zaak die buiten Lelystad speelt. Verder verzuimt u mee te delen, dat deze tweede zitting 
uitsluitend gaat over de belanghebbendheid van Stichting VoMiGEN, (u kwam daar in de eerdere 
zitting op 3 oktober 2011 niet uit) wat op zich al vreemd is, omdat in totaal 3 stichtingen (Stichting 
Ekopark uit Lelystad en Stichting Natuurwetmoeders uit Almere) mij gemachtigd hebben. Tenslotte wil 
ik even doorgeven dat dezelfde proef van Intervet in Duitsland op groot verzet stuit, en dat meer dan 
20.000 mensen via Umweltinstitut München al een protest hebben aangetekend bij de Duitse 
autoriteiten. Wij zelf hebben meer dan 5.000 mensen bereid gevonden drie petities te tekenen, die 
over deze proef gaan. Via Facebook hebben bovendien 638.196 mensen op “ like” geklikt op de 
petitiesite van Care2 (1 van de 3), die daar over gaat. Deze petities zijn nog niet aangeboden aan 
staatssecretaris Atsma, omdat hij die niet in ontvangst wil nemen, zolang er geen uitspraak is. 

Alle informatie over het verloop van het bezwaar en beroep. Hier vindt u ook een link naar het 
Umweltinstitut München en naar de 3 petities: 
http://www.gentechvrij.nl/veulen.html  
 
Hoogachtend, 
 
Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens (De Gentechvrije Burgers, Europees 
Consumentenplatform), 
kunstenares en columniste bij de Krant van Flevoland 
Donaustraat 170 
8226 LC Lelystad 
0320 258421 
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